
MAS Bohdanečsko
S cílem obnovy a rozvoje venkova byla v roce 2012 založena 
Místní Akční Skupina (MAS) Bohdanečsko, o. s, jejíž území 
zahrnuje kromě Regionálního svazku obcí Bohdanečsko ještě 
území obcí Semín a Strašov. Vyvážené partnerství zástupců 
samosprávy, podnikatelů a neziskových organizací je nosite-
lem strategie pro dané území a trvale s ní pracuje. Jednou 
z priorit svazku obcí i MAS Bohdanečsko je také podpora  
a propagace regionálních výrobců. 

Rovinatá krajina, které vtiskly charakteristickou tvář pozů-
statky středověké rybniční soustavy, přímo vybízí k pěším 
procházkám, nenáročným cyklistickým výletům či k projížď-
kám na koni. Na návštěvníky čeká přes 100 km značených cyk-
lotras „Podél Opatovického kanálu”, turistické a naučné stezky. 
Poklidný tok Opatovického kanálu je ideální pro nenároč-
né vodáky. Četné písníky nabízejí možnost velmi kvalitního 
koupání. V obcích na Bohdanečsku najdete řadu přírodních 
zajímavostí. Samozřejmostí jsou služby pro turisty, jako je 
ubytování, stravování, půjčovny kol nebo třeba golfové hřiště.

Seznamte se při cestě regionem také s místními producen-
ty. Přijeďte a odvezte si kousek našeho Bohdanečska.

Tradiční akce na Bohdanečsku
Lidé v našem regionu produkují nejen pěkné či chutné výrobky, 
ale také se rádi scházejí, aby se pobavili, zasportovali a odpočinuli 
si. Přijeďte i vy, poznejte místní tradice a užijte si zdejší akce. 

Přehled vybraných akcí

 Akce Kde

Leden Tříkrálový koncert Lázně Bohdaneč

Únor Masopust Voleč

Duben Cyklopaťák Lázně Bohdaneč

Květen

Otevírání lázeňské sezóny Lázně Bohdaneč

Vítání ptačího zpěvu Lázně Bohdaneč

Staročeské máje Živanice

Červen

Dětský den Lázně Bohdaneč

Stadion Cross Cup Sopřeč

Hasičská soutěž o pohár starosty Rohovládova Bělá

Červenec
Magdalénská pouť Lázně Bohdaneč

Stadion Cup a Fichtl Cup Břehy

Srpen

Přelovická traktoriáda Přelovice

Fotbalový memoriál Rohoznice

Rozloučení s prázdninami Rohoznice

Září

Rozloučení s létem Lázně Bohdaneč

Posezení s hudbou pro dříve 
narozené

Rohoznice

Posvícenská veselice Přepychy

Chovatelská výstava Vlčí Habřina

Říjen Výlov Bohdanečského rybníka Lázně Bohdaneč

Listopad
Soutěž ve výrobě česnečky Strašov

 Příjezd sv. Martina Lázně Bohdaneč

Prosinec

Rozsvícení vánočního stromu Lázně Bohdaneč

Průvod andělů a rozsvícení 
vánočního stromu 

Rohovládova Bělá

Vánoční zpívání dětí v kostele  
sv. Petra a Pavla

Rohovládova Bělá

Vánoční koncert Vlčí Habřina

Novoroční ohňostroj Lázně Bohdaneč

Regionální  
výrobci 
mikroregionu 
Bohdanečsko
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Materiál vznikl v roce 2013 za finanční podpory Pardubického kraje.
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Mikroregion Bohdanečsko
Mikroregion Bohdanečsko tvoří 24 obcí, které se od roku 2000 
sdružují s cílem spolupráce a podpory regionu. Pod hlavičkou 
Regionálního svazku obcí Bohdanečsko jsou tak společně 
realizovány projekty zaměřené na cestovní ruch, bezpečnost 
v obcích, obnovu veřejných prostranství či drobných pamá-
tek a v neposlední řadě také na podporu odbytu regionální 
produkce.

Příroda Bohdanečska má charakter typického Polabí. Mo-
zaika lesů, luk, rybníků a polí se střídá s většími celky orné 
půdy. Přírodní bohatství v podobě dřeva, ryb a výpěstky 
místních zemědělců jsou jednou z výchozích surovin pro 
regionální výrobce. Výsledkem jejich práce jsou tradiční  
i netradiční výrobky, které si zasluhují náš obdiv, ochutnáv-
ku i nákup pro vlastní potěšení, nebo jako dárek přátelům  
a známým. Našich producentů si ceníme také za to, že se 
nebojí upozornit na svoji dovednost, um a tradici, čímž vrhají 
dobré světlo na celý region. Ať se jedná o výrobce malého 
nebo většího, všechny je spojuje  láska k Bohdanečsku, 
kterou vtělují do svých originálních výrobků. Všechny produk-
ty tak v sobě nesou kus místa, odkud pocházejí. 

5. Malá ekofarma s výukou angličtiny
Nejen malé děti najdou vyžití na malé farmě  
s domácími zvířaty ve Strašově. Paní Šimicová 
se drží hesla „kdo si hraje, nezlobí“ a kromě uby-
tování a výuky angličtiny nabízí také možnost 
„okusit život na venkově“. Přijeďte a užijte si výro-
bu domácích potravin, péči o domácí zvířectvo, 
či svět hraček z tradičních materiálů. 

Irena Šimicová Bischofová
Strašov 53 • tel.: 725 241 296 •  
irenasimicova@seznam.cz

9. Jahody, vánoční stromky
Dostali jste chuť na sladké jahody? Není nic jed-
noduššího než se vypravit v červnu a červenci 
na jejich samosběr na plantáže do Přelovic.  
U pana Houdy koupíte začátkem prosince také 
vánoční stromeček, a to smrk pichlavý nebo bo-
rovici černou. Na návštěvě je dobré se předem 
domluvit. 

Jiří Houda
Přelovice 38 • tel.: 603 809 651 •
jirka@jahodyodhoudy.cz

13. Tichá zahrada
Ostrůvkem barev a vůní, ale i oázou klidu je 
rodinné zahradní centrum v Živanicích. Od 
března do listopadu nakoupíte v Tiché zahradě 
ucelený sortiment okrasných rostlin, listnatých 
keřů a některých jehličnanů, samozřejmostí jsou 
také návrhy zahrad a další služby šité na míru 
zákazníkovi. 

Robinia, s.r.o.
Ing. Ladislava Tichá • Živanice 212 •  
tel.: 737 425 601 • ticha@robinia.cz •  
www.ticha-zahrada.cz

17. Paličkovaná krajka
Snad každá babička měla v prádelníku uschova-
ný vzorovaný výrobek z nití. Dnes už téměř za-
pomenutá dovednost opět ožívá. Paličkovanou 
krajku vyrábí v našem regionu několik šikovných 
žen, které v čele s paní Hejskou z Bukovky zalo-
žily kroužek paličkování. Jejich tvorbu je možné 
po dohodě vidět i zakoupit. 

Petra Hejská
Bukovka – Habřinka 19 • tel.: 737 189 804 •  
p.hejska@seznam.cz • 
www.krajka-pardubice.8u.cz

6. Cukrárna Rohovládova Bělá
Vondroušovi mají malou cukrárnu s poseze-
ním v Rohovládově Bělé. Sladkému řemeslu 
se věnují od roku 2001. V nabídce mají jak kla-
sické cukrářské výrobky, tak netradiční výrobky 
dle vlastních receptur, moravské koláče a v létě 
domácí zmrzlinu. Na přání zhotoví slavnostní 
dort i vánoční cukroví. 

Jana a Petr Vondroušovi
Rohovládova Bělá 66 •  
tel.: 775 250 000, 603 443 797 •  
cukrarna.rb@gmail.com • www.cukrarnarb.cz

10. Knedlíky Kadavý
S výrobou knedlíků začala rodina Kadavých 
ve Vlčí Habřině v roce 1994. Jedná se o ruč-
ní výrobu, těsto je připravováno bez použití 
směsí. I během vaření a při expedici jsou vyu-
žívány jednoduché nástroje a technika. Mimo 
karlovarských a bavorských knedlíků koupíte 
pod značkou Kadavý palačinky, bramboráky či 
listové těsto. 

Miroslav Kadavý
Vlčí Habřina 118 • tel.: 777 920 061, 466 942 498 • 
knedliky@knedliky-kadavy.cz •  
www.knedliky-kadavy.cz

14. Umělecko-řemeslné zpracování 
dřeva
Výroba moderního i atypického nábytku, tesař-
ské práce, pokládky masivních dřevěných pod-
lah, renovace, řezbářské a restaurátorské práce, 
to je stručný výčet z nabídky truhlářství Hermelín 
v Semíně. Doplňkově se pan Javořík zabývá 
také výrobou keramických a dekoračních před-
mětů a pořádá kurzy keramiky pro děti i dospělé.  

Truhlářství Hermelín 
Daniel Javořík • Semín 27 • tel.: 724 944 956 • 
truhlarstvi.hermelin@centrum.cz •  
www.truhlarstvihermelin.cz

18. Háčkování
Další z činností, která vypadá na první pohled 
jednoduše. Stačí si ale háčkování vyzkoušet  
a je jasné, že bez trpělivosti, přesnosti a šikov-
nosti se neobejdete. Paní Tichou z Rybitví 
přivedla k háčkování maminka. Svými výrobky 
dnes dělá radost nejen sobě a kamarádům, ale 
účastní se také místních charitativních akcí.

Andrea Tichá
Školní 158, Rybitví • tel.: 606 375 994 •
andyticha@seznam.cz

1. Pernštejnský kapr
Rybniční hospodářství, s.r.o. je největším pro-
ducentem ryb a správcem rybníků v regionu. 
Tradici rybníkářství na Bohdanečsku prohlubu-
jí i ochrannou známkou Pernštejnský kapr. 
Několikatýdenní výlovy téměř 50 rybníků 
probíhají od září do listopadu a pokračují na 
jaře. Čerstvé ryby zakoupíte celoročně v pro-
dejně na Sádkách ve čtvrtek a pátek od 10 do 
17 a v sobotu od 9 do 12 hodin. 

Rybniční hospodářství, s.r.o.
Adolf Vondrka • Sádka 148, Lázně Bohdaneč •  
tel.: 777 643 778 • www.rybnicnihospodarstvi.cz

7. Strašovský paličák
Jeho využití je široké, užívá se nejen jako ko-
ření, ale i v lidovém léčitelství a podle pověstí  
i v boji proti upírům a vlkodlakům. Už víte? 
Ano, řeč je o česneku. Jeho pěstování a prodej 
ke Strašovu neodmyslitelně patří, proto bylo za 
tímto účelem také založeno občanské sdružení 
Strašovský paličák. A pozor, místní česnek je 
vyhlášený, je třeba jej objednat už v červenci. 

Jindřich Hanzlíček
Strašov 50 • tel.: 775 253 070 •  
hanzlicekj@seznam.cz

11. Tvorba nábytku a zařizování 
interiérů
Truhlářskou výrobu na zakázku provozuje pan 
Pavelka v obci Přepychy od roku 2003. Na 
přání zákazníka vyrábí nábytek do interiéru i pro 
venkovní užití. Ukázku jeho práce můžete vidět 
třeba v hospůdce Na Peci přímo v Přepychách.

Radek Pavelka, DiS.
Přepychy 1 • tel.: 776 656 774 • 
pavelka.er@tiscali.cz

15. Produkce medu
Blahodárné účinky medu jsou známy již po 
staletí. Včely ale přinášejí užitek nejen konzu-
mentům jejich produktů, ale i zemědělcům, 
přírodě. Za všechny včelaře našeho regionu 
jmenujme pana Knížka z Vlčí Habřiny, jeho 
rodina se věnuje chovu včel po několik gene-
rací. Med je možné celoročně objednat a pak 
se těšit na léto, kdy se stáčí a připravuje k od-
běru. 

Otto Knížek
Vlčí Habřina 51 • tel.: 736 143 178 •  
knizkova.ivana@seznam.cz

3. Zemědělská výroba
Krajina na Bohdanečsku je vhodná pro pěs-
tování náročných plodin či chov domácího 
zvířectva. Jedním z místních zemědělců je 
pan Sochor z Dolan. Na rodinném statku mů-
žete v průběhu roku koupit kuřata a husy. Po 
sklizni pak krmení pro exotické ptactvo a volně 
žijící ptáky do krmítka. Zájemcům o pobyt na 
venkovské farmě nabízejí Sochorovi ubytování  
v nově otevřeném penzionu.

Ing. Jan Sochor
Dolany 31 • tel.: 603 965 558, 739 452 041 •  
statekdolany@seznam.cz

2. Strašovské cukroví
Výrobnu poctivého domácího cukroví najde-
te v obci Strašov. Paní Hančilová používá 
při přípravě pouze kvalitní suroviny. Mezi její 
speciality patří likérový košíček, rumba řezy 
nebo višňový indián. Cukroví si můžete buď 
objednat, nebo rovnou koupit každou sobotu 
od 13 do 15 hodin na níže uvedené adrese.

Hančil s.r.o.
Alena Hančilová • Strašov 91 •  
tel.: 776 361 549, 776 653 169 •  
alenahancilova@email.cz

8. Pletení z papíru
Pletení z papíru je podobné tomu z proutí, vy-
chází ze stejných vzorů a je k němu třeba kromě 
šikovnosti i velká dávka trpělivosti. Výhodou je 
větší tvárnost materiálu. Paní Špásová svými fi-
gurkami, zvířátky či ozdobami dělá radost nejen 
rodině a kamarádům ve Volči. Pořádá také kurzy 
a plete na objednávku.

Jitka Špásová
Voleč 110 • tel.: 605 842 010 •
jitka.spasova@centrum.cz •  
www.hutule.mypage.cz

12. Obrazy
Příroda regionu, ale i nedaleký hřebčín v Kladru-
bech jsou námětem obrazů paní Jiravové  
z Břehů. Jak o sobě prozradila, inspiraci hledá 
v pohybu a hudbě, v podobě tzv. „nitek z vr-
chu“. Její obrazy dělají radost u nás i v zahraničí 
a kromě vlastní tvorby maluje také na přání 
zákazníků. 

Jarmila Jiravová
Břehy 188 • tel.: 608 859 246 •
jarmilajiravova@seznam.cz

16. Perníčky a cukroví
Drobné cukrářské výrobky, ale hlavně ručně 
zdobené perníčky podle rodinných receptur 
peče paní Černochová v Semíně. Na objednáv-
ku zhotoví také sváteční dorty, které dozdobí 
podle přání zákazníka. Cit pro detail dodává je-
jím výrobkům autentičnost a jedinečnost.

Jitka Černochová
Semín 23 • tel.: 606 175 900 • 
cernochovajt@seznam.cz

4. Jedlé houby, substráty
Láká vás představa vlastní úrody hub? Substráty 
pro pěstování žampionů a hlívy produkuje pan 
Václavík z Dolan. Abyste byli úspěšní, stačí 
dodržet přiložený návod a za pár týdnů může-
te sklízet. U Václavíků zakoupíte také houbové 
potravinové doplňky, houbařské doplňky a vše, 
co k houbám patří.

Jiří Václavík 
Dolany 22 • tel.: 777 003 062 •  
pavel@jedlehouby.cz • 
www.jedlehouby.cz

Kontakty
Regionální svazek obcí Bohdanečsko
Masarykovo nám. 1
533 41 Lázně Bohdaneč
Tel.: 466 797 061
Fax: 466 797 079
E-mail: info@lazne.bohdanec.cz
www.bohdanecsko.cz

MAS Bohdanečsko, o. s.
Masarykovo nám. 1
533 41 Lázně Bohdaneč
Mob.: 725 559 932 
E-mail: mas.bohdanecsko@gmail.com

Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s
Pernštýnská 117
533 41 Lázně Bohdaneč
Tel./fax: 466 924 221
Mob.: 774 444 234
E-mail: infocentrum@lazne.bohdanec.cz
www.lazne.bohdanec.cz


