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Neziskové a podnikatelské subjekty spolu s veřejnými subjekty spolupracují především 
v oblasti prezentace regionu, cestovního ruchu, sportovních a relaxačních aktivit a zkva-
litňování životních podmínek obyvatel. Využití nabízených kvalitních služeb lze spojit s ná-
vštěvou uvedených areálů a případnou ochutnávkou místních produktů či načerpání nových 
zážitků a nápadů.

Návštěvy areálů je nutno předem dohodnout na uvedených kontaktech s provozovateli. V pří-
padě neuvedení kontaktů lze vyjednat návštěvu prostřednictvím centrály Regionu Kunětické hory.

Zemědělské areály
ladislav soukal - Areál v  katastrech obcí Rokytno a Borek. Zaměření na  obiloviny, krmiva, koření, 
zeleninu  a semena.
Farma srch, a.s. - Základem hospodaření farmy je pěstování obi-
lovin, olejnin a produkce osiv. Významnou aktivitou firmy je využití 
výkonné zemědělské techniky formou služeb pro ostatní zemědělce. 
Zdeněk a libor seidlovi - Rostlinná a živočišná výroba, orien-
tace na chov koní a drobného zvířectva. Jako přidruženou výrobu 
zajišují provádění kovoobráběčských prací. 
Firma Zeas, a.s., staré Hradiště - Hospodaří v oblasti rost-
linné a živočišné výroby. V rámci přidružené výroby poskytuje mnoho 
dalších služeb: opravy a prodej zemědělských strojů, obhospodařování 
zemědělské půdy ostatních vlastníků. www.zeas.cz 
karel Řeháček - Hospodaří v oblasti rostlinné a živočišné výroby. 
Zaměření na  obiloviny, řepku olejku, slunečnice, hrách, kukuřici,  chov prasat.
agrospol Hostovice, a.s. - V současné době firma hospodaří na pozemcích o ro-
zlo-ze více něž 2 tis. ha zemědělské půdy. Dále pěstuje ovoce  v sadech.  
www.agrospol-hostovice.cz

Podnikatelské aktivity
ing. Bronislav danel - daBro - Prodej zařízení na výrobu kávy, pražení a prodej vlastní směsi kávy 
pod značkou Danielscoffee. V areálu v obci Rokytno možno navštívit podnikovou prodejnu. 
www.danielscoffee.com
kam na Pardubicku, s.r.o. - Firma provozuje Muzeum perníku v Rábech u Pardubic. Objekt muzea se 
nachází v bývalém Loveckém zámečku. Muzeum perníku a pohádek “Perníková chaloupka” s turistickými 
službami a atrakcemi pro rodiče s dětmi. Otevřeno každý den. V Pohádkovém areálu se nachází také 
informační centrum,  turistická ubytovna a občerstvení. www.pernikova-chaloupka.cz 
GreenGolF Pardubice, a.s. - Golf & Spa Resort Kunětická hora je dynamicky se rozvíjející areál 
golfového hřiště mistrovských parametrů, včetně veškerého zázemí pro sport, ubytování, relaxaci a kon-
gresovou turistiku. www.gckh.cz 
Jan křivka & syn - Firma poskytuje kvalitní služby truhlářské výroby na zakázku v obci Spojil.

aGroturistické a JeZdecké areály
os apolenka - centrum  pro hiporehabilitaci a agroturistiku - Nezisková organizace provo-
zuje areál v obci Spojil. Nabízí služby odborné hiporehabilitace, výuku a vyjížky na koních. Připravuje 
volnočasové aktivity pro mládež. Pořádá závody a účastní se se svými zvířaty společenských akcí.   
www.apolenka.org 
veřejná jízdárna Zlatá podkova v rábech - Veřejná jízdárna zajišuje  projížky na koních v okolí 
Kunětické hory. Se svými koňmi zajišuje program společenských akcí v regionu.
Jezdecký klub staré Ždánice - Jezdecký klub ve Starých Ždánicích poskytuje servis svým členům, 
zajišuje projížky na koních při konání lidových a společenských akcí. 
cPk-chrpa - Neziskové sdružení, provozující areál v Rokytně, se zabývá přípravou koní pro hiporehabilitaci.

myslivecké sdružení choteč - Časy
Občanské sdružení ve své honitbě zajišuje veškerou péči o lesní zvěř, spolupracuje v oblasti ochrany a 
zachování životního prostředí.

mateřská škola staré Ždánice – součástí MŠ je Ekologická školní zahrada Zelená oáza. 
www.starezdanice.cz/skola.
aeropark Pardubice – letecké muzeum Ing. Jana Kašpara. Unikátní letouny z počátku 20. století. 
Provozování létajícího cirkusu, představení Báječní muži na létajících stojích, aj. www.aeropark.cz
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Non-profit and entrepreneurial subjects together with public subjects cooperate mainly 
in the field of presentation of the region, tourism, sport and relaxation activities and im-
provement of living conditions of inhabitants. Utilization of offered first-rate services can be 
connected to visits of the given areas and possible tasting of local products or drawing of new 
experience and inventions. 

The visits of the zone is necessery to arrange ahead on the given contacts with their 
operators. If there are not mentioned contacts, the visit can be negotiated by the Centre of 
Kunětická Mountain Region.

aGricultural estates
ladislav soukal - Estate in land register of villages Rokytno and Borek. 
Concentration on corn, feedstuffs, spices, vegetables and seeds.
Farma srch, a.s. - The principle of the farm management is grow-
ing of  corn, oilseeds and production of seeds. Important activity of the 
firm is using of efficient agricultural machinery in the form of services for 
other farmers. 
Zdeněk and libor seidl - Plant and animal production, focus on livestock 
breeding and feeding of small stocks. Like  subsidiary entreprises they provide 
metal-working works. 
Firm Zeas, inc., staré Hradiště - They manage in plant and animal production. 
Within subsidiary entreprises they provide a lot of other services: repairing and selling of 
agricultural machinery, land management of other landowners. www.zeas.cz. 
karel Řeháček - He manages in plant and animal production. He concentrates on 
corn, rape, sunflower, peas, maize,  pig breeding.
agrospol Hostovice, inc. - In these days the firm manages on the land with area more than 
2 thousand hectares. It also grows fruits in orchards. www.agrospol-hostovice.cz.
miloslav Černý - His managing district lies in land register of Staré Žánice.

entrePreneurial activities
ing. Bronislav danel – daBro - The sale of coffee-making machines, roasting of coffee and sale 
of his own coffee mixture under the trademark Danielscoffee. In the zone in the village of Rokytno it is 
possible to visit the factory´s shop. www.danielscoffee.com.
Where to go in Pardubice region, ltd. - The firm operates the Museum of Gingerbread in Ráby near 
Pardubice. The museum is situated in a former hunting-lodge. The Museum of Gingerbread and fairy-tales 
“The Gingerbread House“ with services for tourists and attractions for parents with children is opened every 
day. In the Fairy-tale zone there is also found the information centre, a guest-house and a snack-bar. www.
pernikova-chaloupka.cz 
GreenGolF Pardubice, inc. - Golf & Spa Resort Kunětická Mountain is a dynamically developed zone of a golf 
course with masters parameters, including all facilities for sports, accommodation, relaxation and tourism. www.gckh.cz 
Jan křivka & son - The firm provides first-rate services of carpentry production on order in the village of Spojil.

aGro-touristic and Horse-ridinG Zones
os apolenka – center for hippo-physiotherapy and agro-tourism - Non-profit organisation 
operates the zone in the village of Spojil. It offers services of a skilled physiotherapy, training and scamp. 
It prepares free-time activities for teenagers. It organises competitions and takes part in social events with 
its animals. www.apolenka.org
Public hippodrome Golden Horse-shoe in ráby - The public hippodrome organises scamps in the 
Kunětická Mountain surroundings. With its horses ensures programme of social events in the region.
equestrian club staré Žánice - The equestrian club in Staré Žánice provides customer service to 
its members, organises scamps during folk and social events.
cPk-chrpa - Non-profit organisation, managing a zone in Rokytno, concerns in preparation of horses 
for hippo-physiotherapy.

Huntsman association choteč – Časy  The Civil association in its hunting ground ensures all care of 
deer, cooperates in the area of protection and maintance of the environment.
kindergarten of staré Ždánice includes Ecological School Garden named Green Oasis. 
www.starezdanice.cz/skola. 
aeropark Pardubice – Airplanes Muzeum of Ing. Jan Kašpar. Unique planes from the beginning 
of 20th century. Providing of The Flying Circus, performance Those Magnificent Men in Thein Flying 
Machines and others. www.aeropark.cz 
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