
 

OBVYKLÁ PROVOZNÍ DOBA
 BŘEZEN – PROSINEC: denně v 9.00 – 16.30 h (změny 
vyhrazeny, ve všední dny kromě letních prázdnin doporučujeme 
se objednat na telefonu 466 612 474 nebo 
602 413 134, rezervace pro zájezdy je nutná)

 LEDEN – ÚNOR: zavřeno

KALENDÁŘ AKCÍ
 PROBUZENÍ JEŽIBABY ze zimního spánku 
a oslava jejích narozenin

 5. března 2011 od 9 do 16.30 hodin

 PLES PERNÍKU® aneb PERNÍKÁŘSKÝ BÁL 
v Pardubicích

 5. března 2011 od 20 hodin v KD Hronovická ul., 
Pardubice

 VELIKONOCE s Bílým perníkem
 23. a 24. dubna 2011 od 9 do 17 hodin

 SOUTĚŽ ČARODĚJNIC u Perníkové chaloupky
 30. dubna v 17 a 19 hodin (každoročně)

 SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI® Perníkového 
hejtmanství

 8. května od 9 do 17 hodin (každoročně)

 MEDOBRANÍ – DĚTSKÝ DEN u Perníkové 
chaloupky

 28. - 29.května 2011 od 9 do 17 hodin

 SETKÁNÍ JENÍČKŮ A MAŘENEK® u Perníkové 
chaloupky

 6. července od 9 do 17 hodin 
(každoročně ve svátek Mistra Jana Husa)

 TLAČENICE PERNÍKU v KRÁLOVSTVÍ 
PERNÍKU®

 28. září od 9 do 16.30 hodin 
(každoročně ve státní svátek)

 PERNÍKIÁDA s VŘSR
 28. října od 10 do 16.30 hodin 

(každoročně ve státní svátek)

 DEN DUCHŮ v Perníkové chaloupce
 17. listopadu od 9 do 16.30 hodin 

(každoročně ve státní svátek)

 PŘEDVÁNOČNÍ POHLAZENÍ v Perníkové 
chaloupce

 10. prosince 2011 od 9 do 16.30 hodin

 ULOŽENÍ JEŽIBABY k zimnímu spánku
 31. prosince (každoročně) v 16 hodin

ZMĚNY VYHRAZENY – aktuální informace a fotogalerie z minulých ročníku 
najdete na www.pernikova-chaloupka.cz

 Muzeum perníku
  KAM NA PARDUBICKU s.r.o.
 V Perníkové chaloupce č. p. 38
 533 52 Ráby, Česká republika (CZ)
 tel.: (+420) 466 612 474
 tel.: (+420) 602 413 134 – ředitel
 e-mail: info@pardub.cz
 GPS: WGS-84: 50°04‘42.31“N, 15°48‘23.91“E

 www.pernikova-chaloupka.cz

 Jak se k nám dostanete
 Muzeum perníku v Perníkové chaloupce se nachází v bývalé oboře 

Lovčího zámečku z roku 1882 v katastru obce Ráby cca 7 km od 
Pardubic směrem na Hradec Králové, cca 200 metrů od Restaurace 
pod Kunětickou horou a od parkoviště pod státním hradem 
Kunětická hora.

 Autem či zájezdovým autobusem 
 – od Pardubic přes Staré Hradiště
 – od Hradce Králové přes Opatovice nad Labem a obec Hrobice
 – od Prahy po dálnici D11 exit 84 Opatovice nad Labem, dále směr 
    Pardubice přes obec Hrobice
 – od Olomouce přes Litomyšl a Holice v Čechách do Sezemic, tam
    na Lukovnu a Dříteč, dále přes obec Němčice
 – od Brna přes Havlíčkův Brod a Chrudim
 – od Kolína přes Přelouč a Lázně Bohdaneč

 MHD Pardubice, linka č.16, zastávka „Ráby – odbočka Kunětická 
hora“ (jízdní řád na www.dpmp.cz)

 Linkové autobusy z Hradce Králové a z Pardubic, zastávka 
„Ráby – zámeček“ (přímo u Perníkové chaloupky) nebo „Hradiště 
na Písku“ (a odtud cca 2 km pěšky po silnici lesem) – jízdní řád na 
www.idos.cz

 Vlakem do stanice „Stéblová“ na trati Pardubice – Hradec Králové 
a dále cca 5 km pěšky po značené turistické cestě lesem k hradu 
Kunětická hora (jízdní řád na www.idos.cz)

KONTAKT

2011autor projektu: Luděk Šorm, foto: Petr Baláž, Dagmar Beskydová (Perník Janoš), Jiří 
Junger, Tomáš Kubelka, Luděk Šorm a archiv, grafi ka: www.caracal.cz

 

 
 

 PRAHA

Ráby

Pardubice

Navštivte originální

MUZEUM PERNÍKU® 
v Perníkové chaloupce

pod hradem Kunětická hora u Pardubic,

kde Ježibaba peče staročeské perníčky z dřevěných vyře-
závaných forem. Výklad je veden zábavnou formou a vždy 
se přizpůsobuje složení a náladě konkrétní skupiny ná-
vštěvníků. Zatímco dospělé zaujme historie perníkářského 
řemesla a pardubického perníku, pro děti je připraveno 
neobvyklé zamyšlení nad pohádkou „O perníkové cha-
loupce“. Výstavní expozice obsahují přes tisíc perníků 
z celé ČR. Jedná se většinou o vítězné práce z různých 
soutěží. 

Medové zážitky® z Perníkové chaloupky potěší všechny vaše smysly.



 Informační centrum Děda Vševěda®

 Děd Vševěd přes den přemýšlí, ale večer 
nám poradí. V jeho infocentru poskytujeme 
informace o turistické nabídce regionu Perníkové 
hejtmanství®, prodáváme suvenýry a perníčky. 
Realitní kancelář perníkových nemovitostí® 
nabízí ke každé chaloupce, pozemek, číslo 
popisné a originální Výpis z Katastru perníkových 
nemovitostí®.

 Vězení pro zloděje perníku
 Jsou tam zavřené dvě děti, co sahaly na 

perníčky. A to se nesmí! V prstovém tlustoměru, 
což je jakýsi měřič vykrmenosti, si můžete změřit 
ukazováček. Nabízí čtyři „konfekční“ velikosti: 
hubeňour, párátko, skoro zralý a do pece!

 Perníkov®

 Medové zážitky® začínají prohlídkou vesničky 
z perníku, v níž se zdržíte nejdéle. Pro dospělé 
jsou připraveny zajímavé informace o historii 
perníkářského řemesla a pardubického perníku, 
děti zaujme neobvyklé zamyšlení nad příběhem 
Jeníčka a Mařenky (nezaklepali, nepozdravili, 
nepoprosili,…). Víte, jak se liší a v čem se naopak 
shodují cizojazyčné verze známé pohádky?

 Tajuplný les
 Expozice v přízemí budovy, kterou projdete 

nejprve na sever, pak na západ, na sever a na 
východ, kolem vodníka a zakleté princezny až 
k perníkové chaloupce... Pozor, ať vás vodník 
Divous Hudryvous nezláká do svého rybníčka!

 Perníkářská dílna Ježibaby®

 Každý návštěvník Muzea perníku (když v roli 
Jeníčka nebo Mařenky zaklepe, pozdraví 
a poprosí) obdrží od Ježibaby lahodný medový 
perníček. Může se i podívat pod pokličku výroby 
staročeských perníků z dřevěných vyřezávaných 
forem a dozvědět se tak mnoho zajímavého 
o tomto starém a částečně pozapomenutém 
řemesle našich předků.

 Červená Karkulka
 Opravdu dobrá kávička, výrobky, zboží a služby 

pro návštěvníky Perníkové chaloupky.

 Otesánkova mlsárna
 Otesánek ochutnal: capuccino, kávičku, 

zmrzlinový pohár, horké drinky, jablečný závin, 
palačinku s ovocem, dobré víno... 
A co si dáte vy? Přijďte se po prohlídce 
příjemně osvěžit a posedět v Otesánkově 
mlsárně. Schválně, kolik kolem sebe napočítáte 
čarodějnic a ježibab?

 Perníková matrika®

 Síň slávy Jeníčků a Mařenek v Perníkové 
chaloupce je ztvárněna jako velká úřední 
místnost – Perníková matrika. Vždyť všechny 
slavné osobnosti spojuje skutečnost, že byly 
úředně zapsány do matriky.

 Konzulát Valašského království
 Emigrujte do Valašského království rovnou 

z Perníkové chaloupky! Potřebné formality – víza, 
pasy, mapy, razítka a další potřebnosti získáte 
jako mávnutím kouzelného proutku!

 U VŠECH ČERTŮ - útulna 
a občerstvovna

 Poslali vás „ke všem čertům“? Jděte a nenechte 
se pobízet! Je to blíž než do Prčic. Nebudete 
litovat. Uspokojeni budou nejen žízniví a promrzlí 
pocestní nebo pocestní, jež mají svého kočího, 
ale i ti hladoví a nenasytní.

 Medový ráj
 Velká výstava perníčků z historických forem ve 

vlastnictví několika muzeí i mistrovských perníků, 
které uspěly v různých soutěžích. K vidění je i tzv. 
Trojanovický betlém, barvený marcipán a vzácný 
strom Perníkovník.

 Ježíškovo nebe
 Chcete se dostat z Medového ráje do Nebe? 

Zajímá vás laboratoř deště a jak se řídí počasí 
na Zemi? Uvidíte i pomůcky a nástroje, které 
pomáhají Ježíškovi plnit dětská přání…

 Peklo pod Perníkovou chaloupkou
 Kdo lže a krade, do Pekla se hrabe… Ježibabo, 

pošli skrz pec hříšníky, co ti kradli perníky! Pod 
kotlem hoří oheň, který hlídá dobře vypečený 
čertovský párek manželů Furdových. Do 
jejich domácnosti vede Pekelná sešupovačka. 
Nahlédnete do kartotéky hříšníků, zvěčníte se 
do Pekelné knihy a z Pekelného trestního řádu 
zjistíte, co vás jednou čeká a nemine!

www.pernikova-chaloupka.cz
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