Léto v regionech

Čtvrtletník Asociace regionálních značek2/2021

Regiony křížem krážem
za dobrotami, zábavou i poučením.

Léto budiž pochváleno, chtělo by se říct, nebo rovnou
zakřičet. Po více než ročním soužití s nevítaným hostem
covidem a tuhém jarním lockdownu se snad konečně
život vrací do normálních kolejí, alespoň pro většinu z nás.
Těšme se proto z léta, hojnosti květů i plodů, postupně
znovu nabývané volnosti pohybu, radosti ze setkávání
a poznávání nových míst, chutí i vůní. Z toho, že se nemusíme trápit s podmínkami pro překračování hranic, abychom si nadělili přepestrou paletu rozmanitých zážitků
z přírody, historie, gastronomie, mohli si vybrat, zda
chceme léto strávit aktivně sportem, nebo spíš relaxačně
u vody a ochutnáváním regionálních specialit.
Ať je vaše gusto jakékoli, regionální značky vám mohou být
průvodcem a zdrojem inspirace, stačí nahlédnout na další
stránky letního čísla našeho čtvrtletníku, či pokračovat
na nabídku na našem webu www.regionalni-znacky.cz.
Najdete tam i novou mapu, která vás navede k certifikovaným produktům napříč celou republikou, včetně
našich nováčků – dvou regionů na Jihu Moravy, Brněnska
a Slovácka, které do naší rodiny přibyly letos na jaře.
A protože věříme, že přijatelná epidemická situace vydrží
i v září, na 25. 9. chystáme premiérový Den otevřených
dílen, farem a výroben PORTA APERTA. Kde všude
bude otevřeno a co tam můžete vidět a zažít, najdete na
www.porta-aperta.cz.
Za všechny nadšené podporovatele kvalitních místních
produktů vám přeji inspirativní čtení a léto přesně podle
vašich představ. A na viděnou u některé „otevřené brány“!

Kateřina Čadilová,
národní koordinátorka Asociace regionálních značek
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RegioNáplavka
V sobotu 5. 6. 2021 se regionální značky představily na Smíchovské náplavce. Své jedinečné výrobky do Prahy přivezlo 27
výrobců ze 17 regionů, potravinářů i řemeslníků. Pro všechny,
kdo RegioNáplavku nestihli navštívit osobně, i pro ty, kdo
by rádi nakoupili znovu, je tu speciální příloha s kontakty
na e-shopy nebo možnosti individuálních objednávek.

1) Jordánovy čokoládové pochoutky

2) Pekárna Zlivice

4) Frymburské marmelády

5) Krušovo uzené maso z Leštiny 6) Výrobky od Zrcadla

7) GALLI DISTILLERY

8) Gold tyčinky

Jordan & Timaeus s.r.o.
Vítězství 107, Děčín
tel.: +420 773 648 297
info@cokojordan.cz
www.cokojordan.cz

Hotel Maxant s.r.o.
382 79 Frymburk 80
tel.: +420 728 033 910
info@hotelmaxant.cz
www.hotelmaxant.cz

GALLI DISTILLERY s.r.o.
Dolní Podluží 330, Dolní Podluží
tel.: +420 724 332 466
spirits@gallidistillery.cz
www.gallidistillery.cz

Pekárna Zlivice s.r.o.
Zlivice 51
tel.: +420 724 147 261
info@pekarpisek.cz
www.pekarnazlivice.cz

Pavel Kruš
Potoční 83, Leština
tel.: +420 720 157 146
krusovi@seznam.cz
www.krusovouzene.cz

Goldovo pekařství
Ostravská 77, Příbor
tel.: +420 725 736 273
info@goldovopekarstvi.cz
www.goldtycinky.cz
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3) Jakub Trčka – Marmelády Nikoleta-Maria
Jakub Trčka
Tř. 1. máje 1619, Hranice
tel.: +420 734 388 376
info.nikoletamaria@gmail.com
http://nikoleta-maria.cz

Petr Mančík
Československé armády 1289, Most
tel.: +420 605 844 046
info@uzrcadla.cz
https://uzrcadla.cz

9) Žatecký pivovar

Žatecký pivovar s.r.o.
Žižkovo náměstí 81, Žatec
tel.: +420 415 710 781
kec@zateckypivovar.cz
www.zateckypivovar.cz

10) Rybí delikatesy – Happy Fish

11) Lyofilizované potraviny

12) Tvarůžkové moučníky

13) Zákusky z Krkonoš

14) Zdobené perníčky

15) Šité výrobky
se značkou Lněné

TILAPIA s.r.o
Tržní 274, Tábor
tel.: +420 777 788 530
horova@horajan.cz
www.rybybezkosti.cz

Cukrárna Grand
Náměstí Svobody 38, Janské Lázně
tel.: +420 728 137 626
info@grandlada.cz
www.grandlada.cz

16) Keramika Katka

Kateřina Vlková
Hornická 928/5a, Bolatice
tel.: +420 776 238 474
info@keramikakatka.cz
www.keramikakatka.cz

Lyopotraviny s. r. o.
Hněvkov 66, Zábřeh
tel.: +420 777 016 235
obchod@lyopotraviny.cz
www.lyopotraviny.cz

Irena Burdová
Jalubí u Uherského Hradiště
tel.: +420 734 551 958
burdova.ir@gmail.com

17) PODHOSTÝNSKÁ KERAMIKA MILI
Milena Hošťálková
Trávník 323, Bystřice pod Hostýnem
keramikamili@gmail.com
www.keramikamili.cz
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Tvarůžková cukrárna
Komenského 325/7, Loštice
tel.: +420 583 445 255
info@tvaruzkovacukrarna.cz
www.tvaruzkovacukrarna.cz

Petrův důl 12, Krnov
info@lnene.cz
www.lnene.cz

18) Přírodní kosmetika z Beskyd

Ing. Edita Golová – Edi Naturalis
Kozlovice–Měrkovice 781
editagolova@gmail.com
https://bylinybeskyd.cz

19) Divoká kosmetika

20) Smolná mast a Smolný krém

21) Rukodělné výrobky z hovězí kůže

22) Vinuté perly KuBeads

23) Šitá autorská tvorba DaKast

24) Gabriela Mahdalová

25) Vlna JaDoLi

26) Košíkářství Křižka

27) Tradiční výrobek Slovácka

Otomar Černý
Řezníčkova 319, Náchod
tel.: +420 725 801 601
info@divokakosmetika.cz
www.divokakosmetika.cz

KuBeads®
Žabovřesky 24, Benešov u Prahy
tel.: +420 728 715 929
info@kubeads.cz
www.kubeads.cz

Viera Kranz
Solanec pod Soláněm 165E,
Hutisko-Solanec
tel.: +420 733 641 350
vlna.jadoli@gmail.com
www.jadoli.cz

Smolenka s.r.o.
Balkova Lhota 8, Balkova Lhota
tel.: +420 775 301 910
bara@smolenka.cz
www.smolenka.cz

Daniela Kaštánková
Semtěš 121, Semtěš
tel.: +420 725 583 744
dakast@dakast.cz
www.dakast.cz

Leoš Křižka
Březolupy č. 538, Březolupy
tel.: +420 777 191 116
krizkova.olga@seznam.cz
www.kosikarstvikrizka.cz
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Brašnářství Valešová
Chuderov 71, Chuderov
tel.: +420 774 690 236
info@brasnarstvi-valesova.cz
www.brasnarstvi-valesova.cz

Gabriela Mahdalová
Podohradí 478, Nivnice
tel.: +420 737 540 891
genovefa478@gmail.com
www.genovefatradice.cz

Masarykovo náměstí 21
Uherské Hradiště
tel.: +420 739 525 231
tradicnivyrobek@slovacko.cz
www.tradicnivyrobek.cz

Beskydy
Poznejte Beskydy očima těch, kteří svou lásku k nim přenesli do svého podnikání! Seznamte se s Rožnovským pivovarem, kde se čepuje pivo už od 18. století!

Představte si ideální rodinnou dovolenou.
Pro rodiče krásně vychlazené pivo a pro
děti pralinky a čokoláda různorodých
kombinací!
Ptáte se, kde je toto vysněné místo? Tento
vzácný úkaz se nachází v Rožnově pod
Radhoštěm. Jedná se o Rožnovský pivovar
a Málkovu čokoládovnu. Pivovar funguje
od 18. století a vystřídalo se na něm mnoho
šlechtických rodin. Dnešní historie se píše
roku 1908, kdy pivovar zakoupil od barona
Rothschilda sládek Albert Málek. Až do
roku 1948 byl pivovar ve vlastnictví rodiny
Hardeggerů, poté byl znárodněn.
Roku 2009 nechal pravnuk tohoto šlechtického rodu pivovar zrekonstruovat a vytvořil z něj pohádkové místo s penzionem,
lázněmi, čokoládovnou a hřištěm pro děti.
www.malkovacokoladovna.cz

Pokud se chcete podívat na Beskydy z jiné perspektivy, vydejte se na Stezku
Valaška na Pustevnách. Stezka Valaška aneb stezka mezi korunami stromů na
Pustevnách zavede návštěvníky do výšky 15 metrů nad zemí. Součástí stezky je
150 metrů dlouhý zavěšený Himalájský chodník nebo skleněná vyhlídka Skywalk.
www.stezkavalaska.cz
Z Pusteven můžete také vyrazit na vrchol Radhoště a cestou si prohlédnout sochu
pohanského boha Radegasta. Radegast jakožto bůh Slunce se do našeho letního
čtvrtletníku právem hodí. Je o něm tradována nejedna legenda. Při svých toulkách
po Pustevnách možná narazíte na vchod do podzemí, kde se má skrývat obrovská
zlatá socha Radegasta. Pokud však tento bůh nebude mít dobrou náladu a potkáte
černého velkého psa, je dobré se z Radegastových ďůr co nejdříve vytratit.

www.regionalni-znacky.cz
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Tour de Farm
Farma Kublák
Farmu Kublák najdete ve Fryčovicích nedaleko Frýdku-Místku.
Její historie sahá před rok 1752 a pozemky statku se nacházely na obou březích řeky Ondřejnice. Rodina Kublákových
zde hospodařila až do roku 1958. Pak však přišla nucená
kolektivizace… Farma znovu ožila v roce 1991. Dnes zabírá
plochu přes 400 ha a je věhlasná díky produkci kvalitních
brambor. Kromě pěstování řady nejrůznějších dalších plodin
se na farmě zabývají také chovem sportovních koní.
farmakublak.cz

Nenechte si ujít:
18. 6.
19. 6.
31. 7.
21. 8.
28. 8.

Svatojánský večer, Rožnov pod Radhoštěm
Pivobraní, Nový Jičín
Gulášové slavnosti, Frenštát pod Radhoštěm
Frýdek–Místek plný chutí
Letní studánky, Nový Jičín

Zveme vás na vzpomínkové odpoledne u příležitostí 100. výročí GOLD TYČINEK
V roce 1921 začal Jan Gold tyto tyčinky péct u „staříčka“ (tchána) – kopřivnického pekaře Josefa
Axmanna v rodinné pekárně v blízkosti Fojtství. Dva roky nato postavil vlastní parní pekárnu Jan
Gold v Kopřivnici č.p. 428 naproti „Kachlovky“ (dnes Casino Bonver).
Na tradici Goldova pekařství navázal pravnuk, který v současností peče tradiční Gold tyčinky v Příboře.

Akce se koná v sobotu 17. 7. 2021 od 14 hodin v areálu musea na Fojtství v Kopřivnici.
Od 15 do 19 hodin nás budou provázet lidové a řemeslné písně v podání kapely Srdíčko z Hranic na
Moravě.
Na místě bude možno ochutnat a zakoupit různé druhy Gold tyčinek včetně těch výročních, dále
řemeslné pivo, grilovaná medová žebra, medovou zmrzlinu, výbornou kávu a domácí medovník.

* Prvních 100 návštěvníků obdrží ochutnávkový balíček tradičních Gold tyčinek *
VSTUP ZDARMA
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Brněnsko
Kde se cesty mnoha lidí spojí, kde se dějiny píší, kde vinohrady cesty lemují
a kde mysl i tělo se tím nejlepším občerství a rozjitřená mysl žhavým sluncem
nedá v noci spát ... kde ostatní vytvářejí tradiční a tvoří nové, my tradici
žijeme… to je Brněnsko.
První certifikáty slavnostně předány na Dni Slavkova
V sobotu 29. 5. 2021 předali zástupci MAS Slavkovské bojiště a certifikační
komise první certifikáty regionální značky Brněnsko originální produkt.
Slavnostní předání a podpisy smluv v překrásném prostředí Rubensova sálu
zámku Slavkov–Austerlitz byly součástí tradičního řemeslného jarmarku
u příležitosti Dnů Slavkova. Na tomto jarmarku se tak již mohli návštěvníci
sekat s čerstvě oceněnými produkty. Díky zařazení MASkového stánku do
Pohádkové cesty, kterou zámek pořádal, jsme měli možnost veřejnost
seznámit i s myšlenkou regionální značky a MASkami okolo Brna, které
za vším stojí.
V prvním kole certifikace značku BRNĚNSKO originální produkt získaly
tyto produkty:
* Lucie Babáková ~ Podržkvítek www.keramikalb.cz
* Pavel Husák, DiS. ~ Selské víno vyráběné tradiční metodou
www.vino-husak.cz
* Chuť Moravy s.r.o. ~ Kdoulový sýr a Višně z Líšně
www.chutmoravy.cz
* Ing. Veronika Kropáčková ~ Bio bílý jogurt, jogurtový nápoj, Míša
z Nelepča, Čerstvý sýr, Sýr na gril www.farmanelepec.cz
* Bc. Jindřich Kříž ~ Medovina www.vcelarstvi-kriz.cz
* Růžena Křížová ~ Vinařství u Křížů ~ Víno z Viničných Šumic
www.vinokriz.cz
* Lenka Miczková ~ Le-Mi česká lněná autorská móda www.le-mi.cz
* Ing. Jaroslav Martínek ~ Med
* Nela Šuláková ~ Originální šitá móda s autorským potiskem
www.elegan-shop.cz
* Josef Jůza ~ Josef Jůza řeznictví–uzenářství ~ Uzené maso
* Ing. Aleš Šmerda ~ Šumický pivovar ~ Vildenberské pivo
www.vildenberg.cz
* Zdeněk Vykoukal ~ Vinařství Vykoukal ~ Moravské zemské víno
www.vinarstvivykoukal.cz
* Pavla Tauberová ~ Děrované kraslice
* Ing. Karel Válka ~ Vinařství Válka ~ Víno révové v lahvích, Hroznový
mošt, hroznové želé www.vinarstvivalka.cz

www.regionalni-znacky.cz
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Broumovsko
Rozkvetlé louky, šumící lesy, prameny s pitnou vodou, barokní památky
a skalní města. Užijte si skvělou dovolenou právě v našem regionu.

Dnes vám představujeme Utajený včelín pana Vladimíra Brádlera a jeho ženy
Markéty. Med získává z panenských plástů, které neobsahují organické zbytky
od líhnutí včel, pozůstatky léčiv nebo jiných látek. Přestává používat mezistěny,
protože se tím vyhne riziku kontaminace vosku a přísad, ze kterých mohou
být mezistěny vyrobeny. Včelky zimují pokud možno na medu, při léčení pan
Vladimír nepoužívá chemická léčiva, včelstva léčí pouze přírodní cestou. V roce
2019 a 2020 získali se svou ženou certifikát k označení medu jako ČESKÝ MED
a zlatou medaili v soutěži Český med. Novinkou letošního roku je i ocenění jejich
zahrady plaketou Přírodní zahrada.

Zveme vás také k prameni Samaritánka na stolovou
horu Ostaš. Z parkoviště po modrém značení. Krátká,
ale krásná a zajímavá procházka. Při zpáteční cestě
doporučujeme navštívit skalní bludiště. U pramene
najdete reliéf, který připomíná zavedení vodovodu
do obce Žďár nad Metují. 14 majetných sedláků se
dohodlo a zafinancovalo stabu, která stála 1360
zlatých. Na prameni Samaritánky je kamenný reliéf,
jehož autorem byl kameník Celestýn Šolc. Reliéf
znázorňuje Krista se ženou u studně.

www.regionalni-znacky.cz
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Kříže a Boží muka tvoří nedílnou součást naší krajiny. Málokde ale najdeme tak
velkou koncentraci těchto drobných sakrálních památek jako na Broumovsku,
k některým se dokonce vážou po generace tradované legendy.
Severně od Broumova se rozkládá ves Rožmitál. V ní před dávnými časy žil
sedlák se svou milovanou ženou. Jednoho dne se žena roznemohla a zemřela.
Byla uložena k věčnému spánku na broumovském hřbitůvku.
Každý den pak chodil z Rožmitálu k jejímu hrobu a tam položil cestou natrhanou kytici polních kvítků. Jednou však po těžké práci na polích doma usnul
a tak se vydal do Broumova až pozdě navečer. Na polní cestě za Rožmitálem
se mu najednou zjevila jeho žena - nebožka v celé bývalé kráse, jen trochu
pobledlá a posunky mu naznačovala, aby se vrátil zpět. Sedlák poslechl
a spěchal rychle domů, do statku. Přispěchal opravdu v poslední chvíli, ze
světnice se již valil kouř a i když požáru zcela nezabránil, podařilo se mu
zachránit ostatní budovy, seník, sýpku i chlévy a zvířata v nich.
Z vděčnosti pak nechal postaviti na místě zjevení kamenný kříž.“
V Broumovské kotlině se líbí celé rodině!
Jednou z nich je rodina Bošinových. I když z Broumovska
nepocházejí, vybudovali zde úspěšnou Ekofarmu Bošina,
zaměřenou na produkci především hovězího masa a masných
výrobků. Veškerá zvířata prožijí spokojený život bez stresu
na šťavnatých pastvinách v CHKO Broumovsko. Na farmě
je také ekologická porážka, která splňuje nejen nejpřísnější
veterinární předpisy, ale zajišťuje i etické zacházení se zvířaty.
Maso a masné výrobky v prvotřídní kvalitě jsou spolu s dalšími
regionálními produkty prodávány ve vlastním obchůdku
přímo na farmě.
Ekofarmu Bošina najdete ve Vernéřovicích 248, otevřeno je
v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 10:00 do 17:00 a v sobotu
od 10:00 do 14:00.
A skvěle nakoupit můžete i na dalších místech:
Zavítejte do prodejny u radnice v Polici nad Metují, která je zaměřena
na prodej klasického Polického kvasového chleba, pečeného podle
původních receptur v parní peci. Dále tu nabízejí speciální chleby,
třeba s vlašskými ořechy, slané i sladké pečivo a cukrářské zboží. Přímo
na náměstí se nachází obchůdek Lenka, kde si můžete vybrat některý
z dárků pro své blízké. Kousek vedle je prodejna firmy Pejskar, kde
najdete certifikované salámy Ostaš, Poličan a Polický Uherák.
V informačním centru v Adršpachu nabízejí výbornou medovinu
a další regionální produkty.
V Broumově najdete certifikované výrobky v klášterní kavárně Dientzenhofer a nebo v Cukrárně For You na náměstí. V Teplicích nad Metují
na zámečku Bischofstein.
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České středohoří
Léto ve středohoří je snad nejkrásnější. Zelená vrcholům sluší, v úrodné
„zahradě Čech“ se daří ovoci a zelenině, Labe brázdí výletní lodě a spousta stezek
vybízí turisty i cyklisty k cestám za poznáním.
Co nového v regionu
V květnu se řady certifikovaných výrobců rozrostly o tři
nová úžasná řemesla.
Značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt si s hrdostí
odnesla sklářka Lucie Houšťová Šanovská pro Skleněné
vitráže, které vytváří ve svém Ateliéru skla v Tašově v kopcích Českého středohoří. V její nabídce najdete i skleněné
šperky, dekorace, recyklované skleněné mísy nebo lampy.
Nová vitráž v kostele v nedalekém „keramickém“ Levíně
je též její práce. https://luciehoust.cz/

Dalším nováčkem jsou ručně vyráběná mýdla a šampony z Mydlárny Bohemikus. Paní Hedvika Vychytilová
vše vyrábí mydlářskou metodou tzv. za tepla, každý
výrobek má svůj certifikát. K mýdlům přimíchává vlastní
byliny, kávu, tu jí dodává místní Ústecká pražírna, a kozí
mléko z farmy Merboltice. O víkendech navíc turistům
připravuje úžasné palačinky! www.bohemikus.cz
Podřipská paličkovaná krajka, třetí nováček, vzniká
v rukách zkušených podřipských krajkářek, které toto
stovky let staré řemeslo rozšiřují na Podřipsku. Jejich
výtvory najdete v Podřipské minigalerii v Roudnici
nad Labem.

www.regionalni-znacky.cz
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Poznejte krásy Českého středohoří
Vypravte se do Dubiček, odkud pohodlně dojdete přes nádhernou vyhlídku
Mlynářův kámen do Moravan do Mydlárny Bohemikus. Krásná a méně frekventovaná je i trasa od hradu Střekov, ze kterého je to necelých deset kilometrů do
Tašova do Ateliéru skla. V Roudnici nad Labem je pro turisty zase přichystaný
nový interaktivní městský okruh s odměnou ve věži Hláska nebo nová naučná
stezka o víně okolo vrchu Sovice.
Levandulová zahrada Anette v obci Klapý pod Hazmburkem nabízí certifikovanou
levanduli, levandulové výrobky, kosmetiku i kavárnu s občerstvením. Během
července a srpna mají otevřeno od úterý do pátku do 15 hodin, o víkendech do
17 hodin.
Kalvárie (Tři kříže) nad obcí Velké Žernoseky nabízí nádherné výhledy na Portu
Bohemicu. Místní legenda hovoří o třech pannách, které milovaly rytíře z Kamýku.
Jen jedna se však mohla stát jeho ženou, a protože si slíbily věčné přátelství, zvolily
raději společnou smrt a vrhly se ze skály do labských vln. Když se o jejich smrti
rytíř dověděl, dal postavit na skále tři kříže, které tam dosud stojí.
Krásy a bohatství Českého středohoří vám také pomohou poznat nové propagační
materiály Cesta řemesel a Cesta chutí a vůní Českého středohoří a nová videa
regionálních výrobců, která najdete na youtube kanálu Destinační agentury
České středohoří. https://www.youtube.com/c/CeskestredohoriInfo/videos

Kde nakoupíte regionální produkty?

Roudnice nad Labem
* kavárna Dortletka (Husovo náměstí 48)
* Dopravní a Informační centrum Podřipska
(Arnoštova 88)
Litoměřice
* Pražírna kávy a kavárna Zoban (Lidická 53/3)
* Infocentrum Litoměřice (Mírové náměstí 15/7)
Ústí nad Labem
* bezobalový obchod Špajz (Pivovarská 3380/5)

Nenechte si ujít:
29. 6. – 29. 8. Okruh církevní památky, Litoměřice – okruh na jednu
vstupenku po litoměřických kostelech s možností
komentovaných prohlídek a kávou či pivem z Biskupského
pivovaru jako odměnou
19. 6. Putování po vinicích Malých Žernosek
3. 7. Putování po vinicích Velkých Žernosek
10. 7. Dny otevřených dveří na levandulové farmě Židovice
28. 8. Otevřené vinné sklepy Českého středohoří, Velké Žernoseky
11. 9. Historici v Roudnici a Roudnické vinobraní 2021, Roudnice
nad Labem
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Českosaské Švýcarsko
V prázdninovém čísle se chceme zaměřit na naše nejmenší. Na malé děti se totiž
specializují dva naši noví certifikovaní, které bychom vám rádi představili.
Shodou okolností oba pochází z Děčína.

Firma TRIHORSE v čele s panem Jaroslavem
Voldřichem získala v květnu tohoto roku
certifikát na unikátní vzdělávací hračku
nazvanou FINGER CAR. Autíčko ovládané
prstem či pomocným joystickem. Pomáhá
výrazně zlepšovat koncentraci, rozvíjí jemnou motoriku i kreativitu. Nutí každého
být tady a teď! Tuto hračku firma Trihorse
vyvíjela a testovala několik let a získala pro
ni celoevropský patent. Je to hračka pro
všechny věkové kategorie. Pyšní se oceněním
Hračka roku 2020 v Polsku a je certifikovaná
BESA testem rakouského institutu zdraví.
Více na www.trihorse.cz

Paní Jana Stejskalová se částí své tvorby
také zaměřila na malé děti a miminka.
Certifikát obdržela na dětské plstěné
capačky z jemné ovčí vlny. Jsou ideální pro
malé děti do kočárku, šátku, ale i pro první
krůčky. Vyrobeny jsou z vlny merino. Jsou
měkké, flexibilní, prodyšné, kopírují tvar
nohy dítěte. Prospívají přirozenému vývoji
chodidla (typ barefoot). Jsou k dostání
v různých barvách a ve 2 velikostech: 3 až
6 měsíců, 6 až 12 měsíců. Navíc je možné
pořídit tyto kouzelné capačky ozdobené
jemnou ruční výšivkou.
Více www.janavlna.cz

www.regionalni-znacky.cz
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Zveme vás do
SAMOOBSLUŽNÉHO
LUČNÍHO BARU S KOVÁRNOU
Nachází se na samém okraji Krásné
Lípy, v části KAMENNÁ HORKA. Luční
bar funguje poměrně krátce, od jara
2018. Je také nově certifikovaným
zážitkem. Celý komplex, který je dílem
uměleckého kováře Míly Petráška, je
zasazen do krásného prostředí obklopeného přírodou s výhledem na místní
dominantu Vlčí horu.
Unikátní je v tom, že se zde musí turista
obsloužit sám. Občerstvení, které je zde
k dispozici, se skládá přibližně z 50 %
z regionálních potravin a nápojů.
Turista před odchodem zaplatí do
kovové kasičky. Sami majitelé Lučního
baru tvrdí, že toto místo je jedinečné
právě proto, že je postaveno na důvěře.
Součástí tohoto komplexu je také
KOVÁŘSKÝ OBCHOD, kde je možné
zakoupit si něco krásného a originálního z dílny mistra kováře.

Kde nakoupíte regionální produkty?
* Dům Českého Švýcarska - Krásná Lípa (Křinické nám. 1161)
https://eshop.ceskesvycarsko.cz
* zámek Šluknov (Zámecká 642)
* zámek Děčín (Dlouhá Jízda 1254/11)

Nenechte si ujít:
28. 8. CROSS PARKMARATON, Krásná Lípa
		
V rámci Dne Českého Švýcarska vás zveme na sportovní akci pro
běžce CROSS PARKMARATON, která velmi netradičním způsobem
prostřednictvím ryzího zážitku poukazuje na atraktivitu Šluknovského
výběžku a Národního parku České Švýcarsko.
Běžecký závod, který se letos koná 28.8., se skládá z těchto závodů:
Maraton, Půlmaraton. 10 km, Štafety, Canicross, Nordic walking, Dětské
závody. Více na www.parkmaraton.cz.
4. 9. TOUR DE ZELEŇÁK, Rumburk
		Ti z vás, kteří holdují cyklistice, se mohou zúčastnit závodu TOUR
DE ZELEŇÁK. Je nejstarším veřejným cyklistickým závodem v ČR. V roce
2021 proběhne již 37. ročník. Každoročně se závodu účastní na 700
sportovců od nejmladších po ty nejstarší. Start i cíl je na Lužickém náměstí
v Rumburku, trasa vede celým Šluknovským výběžkem. Akce se koná vždy
první sobotu v září. Více na www.zelenak.cz.
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Tadeáš Haenke
Celým jménem Tadeáš Peregrinus Xaverius Haenke
* 6.12. 1761 Chřibská, † 31.10.1817 Cochabamba (Bolívie)
Dnes téměř zapomenutý, neznámý a opomíjený, přesto
velmi významný cestovatel, přírodovědec, botanik, lékař
a etnograf, rodák z Chřibské, zvaný též „Lovec leknínů“ nebo
„Český Humboldt“ se do historie zapsal hned několika činy,
především sice cestovatelskými a botanickými, ale zdaleka
nejen jimi.
Vypustil u nás první montgolfiéru (balón), byl prvním Čechem
na Aljašce (1791), Nové Guinei (1792), Novém Zélandu (1793),
v Austrálii (1793), na Tahiti (1793), v Cuzcu (1794), první kdo
pokořil Ekvádorskou nejvyšší horu Chimborazo (1804),
objevil chilský ledek jakožto vynikající hnojivo, významné
jsou jeho etnografické poznatky o jihoamerických indiánech,
desetitisícové muzejní botanické a etnografické exponáty
zaslané do Evropy, množství botanických objevů, které jsou
dnes již více méně zapomenuty.
Jeden botanický objev jej však proslavil. Dokonce natolik, že
je to jediný fakt, který o Tadeáši Haenkem veřejnost ví (pokud
Haenkeho vůbec zná). Tadeáš Haenke roku 1801 objevil na
řece Mamoré největší leknínovitou rostlinu světa – viktorii
královskou, leknín, jehož obrovské listy unesou tříleté dítě.

Viktorie má krásné bílé květy, které mají až 30 cm v průměru
a uvadají do 24 hodin po rozkvětu.
Bez ohledu na výročí nezapomínají na svého nejslavnějšího
rodáka v Chřibské. Před několika lety tu vzniklo Sdružení
Tadeáše Haenkeho, které na náměstí spravuje jeho muzeum
v původním domě, kde rodina Haenkeových žila. Vystavují
tu také Haenkovy dopisy, které posílal ze Španělska a Jižní
Ameriky domů rodičům.
Motivy Tadeáše Haenkeho nebo viktorii královskou najdete
na některých textilních výrobcích paní Libušky Broklové
z Chřibské (Obchůdek Eliáš). Jsou tisknuty linorytem na
bavlněná nebo lněná plátna. Nově také na bavlněných
tričkách.
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Górolsko Swoboda
Léto se v tomto roce blíží velmi pomalými krůčky. I přes to ale Mikroregion
Górolsko Swoboda tepe životem a nabízí neobyčejné turistické, kulturní
a gastronomické zážitky. Zveme vás na rodinný výlet do Těšínských Beskyd,
abyste poznali tento region v celé jeho kráse.

Na česko-slovensko-polském trojmezí
se rodí jedinečné nápady. David Czyž
z nýdecké rodinné likérky má odnedávna
v nabídce Vařonku a s Vlastou Orešanskou
z hrčavské Pražírničky U Chalupky spolupracuje na výrobě Medové kávy. Nápad
na Medovou kávu se zrodil v létě 2020,
jak jinak než nad šálkem kávy. Vlasta
Orešanská chtěla svým zákazníkům dát
hotovou kávu domů a přemýšlela, jak
espresso uchovat po delší dobu. A když
David Czyž k té myšlence přidal medový
likér, nápad byl na světě. Proces přípravy
nového produktu není jednoduchý. Je
třeba si poradit s tím, jak by měl chutnat,

jak moc kávový a medový by měl být,
a kolik procent alkoholu by se k němu
hodilo. Díky této důsledné spolupráci
Vlasty Orešanské a Davida Czyže vznikla
osmnáctiprocentní Medová káva, která
v jednom litru obsahuje čtvrt kila medu
a sedm espress z čerstvé kávy Chalupčan
a Chalupčanka. A jak Medovou kávu servírovat? Za studena si vychutnáte přirozenou
chuť kávy. Když si ji trochu ohřejete, bude
se zdát silnější a chuťově výraznější. Nejoblíbenější způsob servírování je s lehce
našlehanou smetanou, která dodá medové
kávě jemnější chuť.

Když se na Těšínském Slezsku zeptáte lidí střední a starší
generace na Vařonku, řeknou vám, že se bez ní dříve neobešly žádné rodinné oslavy a vesnické zábavy. A přesto se
s ní dnes setkáte jen výjimečně. Zachovat tradici Vařonky
v regionu se podařilo, od konce minulého roku se vyrábí
v rodinné likérce Davida Czyže v Nýdku. Nejdříve v hrnci
necháme zkaramelizovat cukr. Míra karamelizace rozhoduje o konečné barvě vařonky. Pak přilijeme vodu
a přivedeme ji do varu. Po mírném vychladnutí přidáme
další ingredience – hřebíček, skořici, citrónovou šťávu,
med a líh („špyrytus“).
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Přijeďte o prázdninách navštívit Trojmezí
na Hrčavě
Hrčava je vesnička, která leží na hranici mezi Polskem,
Českem a Slovenskem. Folklór těchto tří států se zde mísí
jako nikde jinde. Malebná krajina láká turisty i z dalekého
okolí. Přestože obec není moc velká, nabízí ledacos. Skvostem
Hrčavy je dřevěný kostelík sv. Cyrila a Metoděje. Lurdská jeskyně se může pochlubit zázračným pramenem a kamenným
oltářem. O vodě u jeskyně se říká, že léči oční neduhy, ať
už vnitřním užitím nebo omýváním očí. Dále se můžete jít
podívat na tzv. Čertovy mlýny nebo se projít k samotnému
Trojmezí, vzdálenému od centra obce přibližně dva kilometry. Trojmezí tří sobě blízkých států je přátelským a velmi
fotogenickým místem, které byste při návštěvě regionu
rozhodně neměli opomenout. Pokud budete chtít, můžete
z Trojmezí pokračovat dále do polské obce Jaworzynka.
Právě tento tip na výlet již brzy budete moci najít v aplikaci
HraVýlety, se kterou jsme začali spolupracovat.
Hrčavský grunt
Hrčavský grunt je malá ekologická farma na česko-polsko
-slovenském Trojmezí založená v roce 2013 na Hrčavě. Petr
Staňo s rodinou zde chová skot, ovce, prasata a koně. Vaří pivo
podle vlastní receptury pod značkou Hrčavské pivo a od roku
2018 provozuje malou rodinnou Sýrárnu Hrčavský grunt, ve
které vyrábí tradiční domácí sýry a mléčné produkty. Rodina
pořádá akce pro děti a dospělé zaměřené na ukázky chovu
hospodářských zvířat, výcviku koní a psů. Podporuje také
folklór, tradice a regionální produkty.

Kde koupíte regionální výrobky?
*
*
*
*

farma Hrčavský grunt, Hrčava
Jablunkovské centrum kultury a informací (JACKI), Jablunkov (Mariánské náměstí 1)
Hotel Husárik, Čadca (SK)
Obecní centrum pro kulturu, propagaci a turistické informace, Istebná (PL)
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Haná
Značku Haná mají konečně i originální tvarůžky z českého tvarohu!
Na seznamu značky „HANÁ regionální produkt“ jsou poprvé originální tvarůžky.
Nikoliv pouze výrobky z nich, jako tomu bylo dosud. A přibyly také další skvělé
výrobky – pivo, med, křížaly či mošt z jablek, koření, brambory, vonné kužely
a šperky. Kvalitu i regionalitu devíti nových výrobků posoudila certifikační komise,
která se sešla online ve čtvrtek 6. května.
Cítíte tu vůni? To jsou tvargle z Velké Bystřice
Na vývoji řemeslných a skutečně regionálních tvarglí z českého
tvarohu pracuje firma Tvarg ve Velké Bystřici, kde provozuje
také minipivovar. „Nová sýrařská výroba vznikla v původních
kamenných sklepích pod valenými klenbami. Jejich jedinečné
klimatické podmínky mají na zrání tvarglí pozitivní vliv,“ říká
ředitel společnosti Davida Kapsia, jenž se snaží navázat na
tradici výroby tvarůžků či tvarglí, která v olomouckém regionu
sahá až do středověku. www.tvarg.cz
Medová tradice z Náměště na Hané
Navázat na rodinnou včelařskou tradici. To bylo zase přání
rodiny Jiřího Zbořila, který v Náměšti na Hané provozuje
Včelí farmu Biskupství. V nabídce má dnes klasické tři druhy
výtečného medu.
Buchťák je pivo z Olomouce a jmenuje se podle majitele!
Olomoucká společnost Lepší pivovar se dala na vaření piva,
které jeho milovníci znají pod názvem Buchťák. V nabídce
mají šest speciálů, na výběr je světlá jedenáctka, polotmavá
i černá dvanáctka. Nechybí ani ochucené pivo, jakým je Padlej
Buchťák z Višně, Buchťák na Pomeranči nebo čtrnáctiprocentní
svrchně kvašený Maximus Buchťákus. https://buchtak.cz/

V Týně nad Bečvou jablka už i suší
Zemědělské družstvo „PODHRADÍ“ v Týně nad
Bečvou jablka už nejen pěstuje ve svých sadech, ale
i suší. Zdravá pochoutka z těch nejlepších jablíček
pěstovaných pod hradem Helfštýn by neměla chybět
ani u vás doma. www.zdtyn-agrochovas.cz/
Na mošt si zajeďte do Jezernice
A dáváte-li před křížalami přednost něčemu šťavnatějšímu, pak určitě ochutnejte jablečný mošt
z Agrochovu Jezernice. Do Jezernice je to z Týna
pouhých 10 kilometrů. Stoprocentní ovocnou šťávu
tady jen pasterizují a nikdy neředí vodou.

www.regionalni-znacky.cz
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Polévková špécie se míchá v Kralicích na Hané
Koření od tetiny zabodovalo s Polévkovou špécií, kterou stejně jako
jiné druhy míchá tato rodinná firma v Kralicích na Hané. A co to
vlastně je ta špécie? „Tato báječná směs do polévek je z kořenové
zeleniny a natí. Vlastně taková zdravá vegeta. Neobsahuje ani
gram soli a je proto vhodná i pro velmi malé děti,“ říká Eva Švédová.
www.koreniodtetiny.cz
Brambory ze Slavětína jsou Slavětínské brambory
Martin Sedlář je zemědělec ze Slavětína. Se svou rodinou se věnuje
pěstování brambor, které i prodává. V nabídce má žluté a červené.
„Je to rodinná tradice,“ říká.
Šárka z Medlova už vyrábí i šperky a vonné kužely
Šárka Lupečková z Medlova není mezi výrobci se značkou Haná žádným nováčkem. Už před dvěma lety se mezi ně zařadila s dýmníkem,
který slouží k voňavému vykuřování domovů. Nyní přibyly v nabídce
i její stříbrné a měděné šperky a také vonné kužely.

Kolik už nás je?
Certifikační komise neposuzovala jen nové
žádosti, ale také obnovovala certifikáty stávajícím
23 držitelům a 3 službám, které o to projevily
zájem. V současné době má značku celkem 84
výrobků a 7 služeb. Vyrábí se a nabízí služby na
území celkem 333 obcí.
Další kolo bude na podzim. Zájemci, hlaste se!
Nejbližší kolo další certifikace regionální značky
se uskuteční letos na podzim. A snad už konečně
naživo. Značku Haná uděluje MAS Moravská
cesta, na kterou se mohou výrobci, řemeslníci,
producenti a poskytovatelé služeb se svými
žádostmi obracet.
Kdo tvoří komisi a kdy bude další kolo?
Výrobky a služby vhodné pro udělení značky
hodnotí vždy certifikační komise, kterou tvoří
zástupci místních akčních skupin, sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti.
Zaměřuje se především na základní kritéria
podporující místní původ, kvalitu, šetrnost
k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu
k regionu. Regionální značka garantuje zákazníkům původ výrobku z Hané, originalitu a vazbu
na toto území. Zároveň slouží ke zviditelnění
místní produkce.
Julie Zendulková
Koordinátorka Haná regionální produkt®
tel.: 724 111 510
e-mail: julie.zedulkova@moravska-cesta.cz
www.regionalni-znacky.cz/hana

21

www.regionalni-znacky.cz

Jeseníky
Máme dobrou zprávu z Jeseníků – tradice se mění, ale žijí! Stále více lidí
má chuť pracovat, navazovat na řemeslnou zručnost předků, přetvářet
ji pro dnešní potřeby, a především to hlavní – stále více lidí cítí potřebu
sounáležitosti s místem!
Nový zážitek dává poznat zahradu všemi smysly
Úly, kraslice, chléb, brambory, sýry, med, marmelády a kompoty, bylinkové
výrobky, ale i chilli omáčky a dekorace z přírodních materiálů se ucházely
o ochrannou známku JESENÍKY originální produkt®. Před certifikační
komisí své produkty obhájilo všech 11 žadatelů. Tvůrčí a činorodí lidé
dokazují, že tradiční řemeslná a tvůrčí práce není zakonzervovaným
procesem, ale živoucím organismem.
„Tradice musí být to, co žije,“ uvedla v průběhu diskuse nad výrobky
etnografka a členka certifikační komise značky JESENÍKY originální
produkt® Mária Kudelová. Ta posuzuje i jesenické služby a zážitky, které
mají zájem o regionální ochrannou známku. V průběhu jarní certifikace
se tak podařilo rozšířit i tyto kategorie.
Jeden z nejnovějších zážitků nese název Kde roste historie. A nejde
jen o ni, ale také o kus zahradničení v trochu jiném pojetí. „U nás se
lidé seznámí s historií všemi smysly. Vezmeme je do zámeckého parku
a zahrady ve Městě Albrechtice, kde se dozvědí, jaký byl život v 19. a 20.
století v tomto kraji. Zapojíme návštěvníky aktivně do zážitku, například
sázením rostlin nebo kurzem pečení chleba,“ vysvětlila provozovatelka
zážitku Alena Křištofová, předsedkyně ČSOP Město Albrechtice. Její
specialitou je pěstování starých odrůd rajčat, ke každé z nich má provozovatelka zážitku i příběh.
Pod jesenickým fialovým zvonkem se budou prezentovat i nové služby.
Konkrétně kavárna Mevan‘s coffee ze Zlatých hor a Samočep s penzionem
Na Rybníčku v Bohutíně, kudy prochází i cyklistická trasa Moravská stezka.

Zákopy i romantiku nabízí naučná stezka v České Vsi
Někdo se rád toulá jen tak a někomu vyhovuje se cestou i něco přiučit. Pro tu druhou
skupinu naštěstí rostou naučné stezky jako houby po dešti, a tak je z čeho vybírat.
V České Vsi ve Slezsku nedaleko města Jeseník vznikla naučná stezka, která mapuje
pestrou historii přírodní zajímavosti kraje. Asi 8 kilometrů dlouhá trasa má celkem
25 zastavení. Na své si přijdou i milovníci válečné historie, kteří mohou důkladně
prozkoumat pozůstatky válečných zákopů. Romantiky zaujme obnovená dřevěná
kaplička a lesní pramen nebo kamenné menhiry. Sportovně založení turisté si
povšimnou lezeckých stěn. Tvůrci stezky mysleli i na nejmenší, na které cestou
čekají hrátky s vodními mlýnky na Pompeho říčce. Všichni pak mohou obdivovat
nádherné výhledy na Zlatohorskou vrchovinu, Priessnitzovo sanatorium, a dokonce
až do Polska. Naučná stezka začíná v místní části Krajník na Jižní vyhlídce, vede
obcí a míří až k Čertovým kamenům. Téměř celou dobu sleduje modře značenou
turistickou trasu.

www.regionalni-znacky.cz
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Zázraky v Branné
Proč se v Branné, někdejším Kolštejně, koná každoročně Mariánská
pouť? O tom vypráví více než 500 let stará legenda.
Podle listiny papeže Klementa VI. byl původní Goldenstein samostatnou farností již před rokem 1350. K farnosti náležel malý dřevěný
kostelík, stojící nad pramenem zázračné vody. Byl hojně navštěvovaný poutníky, kteří šířili do světa věhlas zázračného vyslyšení
modliteb k Panně Marii Utěšitelce. Právě její socha stála na vysokém
oltáři od nepaměti. Podle legendy ji snad ze Svaté země přivezli
maltézští rytíři. Stařičký kostelík dosloužil, a tak byl v roce 1734 za
účasti 40 kněží a mnoha tisíců poutníků vysvěcen nový Mariánský
kostel. Díky tomu se stal Kolštejn spolu se Zlatými Horami a Králíky
významným poutním místem. S Josefínskými reformami přišlo
v roce 1789 nařízení kostel zrušit jako nadbytečný. Ve stejném roce
byl odsvěcen a zbořen. Oltář se sochou Panny Marie Utěšitelky
Kolštejnské putoval do farního kostela sv. Michaela Archanděla.
Památkou na poutní místo tedy zůstal pouze pramen zázračné vody.
Díky místním patriotům se pramen dočkal renovace a vysvěcení.
Legendu připomíná také tradiční Mariánská pouť, která navazuje na
zaniklou tradicí z 18. století. Hlavní slavnost je ovšem přenesena do
farního kostela Archanděla Michaela. V něm můžeme vidět kopii
originálu sochy, která je v úschově na arcibiskupství v Olomouci.
https://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/zazitky/detail/1625/
marianska-pout-v-branne

Kde nakoupíte regionální produkty?
* Dobroty z venkova – Šumperk (Langrova 105)
* Krámek – Dobré jídlo z Losin – Velké Losiny
(Rudé armády 367)
* Delika Zlaté Hory – Zlaté Hory (nám. Svobody 104)

Nenechte si ujít:
3. 7. První parní vlak v roce 2021, Osoblažská úzkokolejka –
Ve vlaku je řazen Pivní vagón s občerstvením
14. 8. Pekařovská pouť, osada Pekařov, Nové Losiny –
I letos proběhne program v omezené míře (Mše svatá
a „flašinetářská“ část)
14.–15. 8. Mariánská pouť v Branné, Branná (náměstí) – Tradiční
řemesla a regionální výrobky na náměstí v Branné
25.–28. 8. Mistrovství Evropy v rýžování zlata 2021, Zlaté Hory – soutěž
v rýžování zlata o putovní Zlatou pánev
27.–29. 8. Dětský Gastrofestival, Pradědovo dětské muzeum Bludov –
dílny pro děti, ochutnávky regionálních jídel i doprovodný
kulturní program
4. 9. Mezinárodní výstup na Králický Sněžník, start u chaty
Návrší – setkání turistů z Čech, Moravy i Polska na vrcholu,
doprovodný program – divadlo a soutěž pro dětské
účastníky
11.–12. 9. Hudba bez hranic, Dolní Studénky – festival dechových
orchestrů

Tour de Farm
Koně, louky, krávy – co víc si přát?
Dvě farmy, které nabízejí zážitek z přírody, ale také z kvalitních
surovin od jednoho majitele. To je farma z Jindřichova ve
Slezsku a Lucky Horse Ranch v Kolnovicích. Farmář Martin Chyla
našel ráj pro milovníky koní v Kolnovicích v těsné blízkosti hranic
s Polskem. Nabízí zde vyjížďky do přírody, výuku jízdy, chovají
zde koně amerického paint horse včetně plemenného hřebce,
a tak se každoročně těší z hříbat, která rozrůstají tamní stádo.
„Jelikož jsme se věnovali westernovému ježdění a rodeu, chyběly nám krávy. V té době spíše telata. Pořídili jsme jich pár, ale
to bylo málo. Pak přibyly chovné jalovice, za čas kravky s telaty,“
popisuje postupný růst stád svých mazlíčků Martin Chyla.
Hledal tak další místo pro chov. Našel je v Jindřichově ve Slezsku,
kde se dnes věnuje chovu masného skotu plemene aberdeen
angus, které má kvalitní maso, menší a životaschopnější telata.
Fazonu stádu dodává plemenný býk Red angus. Farmář se
rozhodl pro myšlenku, že české maso patří na tuzemský stůl.
Díky tomu mají zákazníci možnost si maso objednat. Farmář
je pravidelně rozváží, maso je vyzrálé v minimální době 14 dní.
„To je minimální doba zrání. Dodáváme tak kvalitní maso z hor
a pastvin pro gurmány,“ říká farmář s tím, že již buduje vlastní
bourárnu a do budoucna počítá i s výrobnou masa.

www.domacizabijacka.info

Mezinárodní výstup na Králický Sněžník
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Kraj blanických rytířů
Vítejte v kraji, kde se střetává krása přírody s minulostí, která vás zavede
hluboko do dějin naší země. Vítejte v Kraji s velkým K. Vítejte v Kraji blanických rytířů!
Co je u nás nového?
I přes nemalé nesnáze dnešní doby se značka
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® rozrostla o 7 nových nositelů.
Certifikát v kategorii výrobky získali: pan
Oldřich Jahodář pro dřevěné hlavolamy, paní
Jana Gilchrist pro výrobky z černého drátu,
paní Veronika Sluková pro dřevěné výrobky
značky Travera, Statek Kalná č. 6 pro sušené
ovoce a domácí pesta a Rolnická společnost
Pavlovice pro čerstvé mléko z Pavlovic.
V kategorii služby získali certifikát manželé
Hajičovi pro svůj Starý svět, zájezdní hostinec
u Votic.
Senzační novinkou na závěr a zároveň pozváním na krásný výlet, zvláště za teplých letních
dní, je první certifikovaný zážitek našeho
regionu. Exkurze na mosty a hráz vodní nádrže
Švihov je jedinou legální příležitostí, jak tato
pozoruhodná místa navštívit.

www.regionalni-znacky.cz
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Kraj blanických rytířů a historie
Za poslední rok, kdy prakticky celý svět sužuje pandemie Covidu, se nejednou zraky obyvatel naší země
obracely k bájné hoře Blaník, sledujíce, zda už nám
jede sv. Václav se svou družinou na pomoc. A jak to
s těmi blanickými rytíři vlastně je?
Legenda praví, že až bude českému národu nejhůř, až
se zazelená uschlý dub na temeni hory, pak vpadnou
do Čech nepřátelská vojska v takové síle, že by roznesla
České země na kopytech. Tu se však Blaník sám od
sebe otevře, vyjede z něho kníže Václav na bílém koni
a povede své statečné rytíře k vítězství. Pak nastane
tisíciletý mír. A ti, kteří přežijí, budou milovat jazyk
svůj i svou vlast.
Co by kamenem dohodil od tzv. Veřejové skály, což
má být údajný vchod do památné hory Blaník, se
nachází Experimentální zahrada pod Blaníkem.
Bylinná farma, kde rodina zakladatelky Karolíny
Joskové hospodaří již více jak 10 let. Každá bylinka je
s láskou a péčí vyvedená od semínka. Doslova nasává
magii bájné hory Blaník, což je mimochodem i název
čajové bylinné směsi, která se zde vyrábí. Všechny
byliny jsou sklízeny ručně, po staru. Je to náhoda či
není, že až sv. Václav se svou družinou vyjede zemi
na pomoc, narazí na farmáře s kosou v ruce. Budou
si připadat, jako by spali jen pár let.
Jen o malý kousek dál, v Domě přírody u Krasovic,
nakoupí výrobky se svatováclavskou helmicí a označením Kraj blanických rytířů regionální produkt®. Když
vojsko doputuje až do Vlašimi, doplní zásoby se stejnou
značkou ještě v Bez obalu Vlašim a v Eko-obchodě.

Akce:
1. 6. – 29. 8. Ta umí to a ten zas tohle – řemeslná výstava s ukázky řemesel, Muzeum Podblanicka
Držitelé regionální značky předvedou svá řemesla v následujících termínech:
26. 6. Jana Gilchrist – drátkování
2. 7. Magda Kubiasová – vinuté perle
10. 7. Oldřich Jahodář – dřevořezba
7. 8. Jana Gilchrist – drátkování
14. 8. Oldřich Jahodář – dřevořezba
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Kraj Pernštejnů
Naplánujte si výlet do našeho regionu, navštivte třeba hrad Kunětická hora,
nedaleko něj si pochutnáte na vyhlášené točené Zmrzlině z Kunětic, kam se
po prohlídce můžete vydat na procházku.
Tentokrát se společně vypravíme do
Kunětic, kde se točí věhlasná Zmrzlina
z Kunětic. Na otázky nám odpovídal
pan Zdeněk Pavlis, který stojí za jejím
vznikem.

s italským mistrem, jak vyrábět zmrzlinu z čerstvého ovoce a smetanovou
z mléka. Tak jsme se vydali touto cestou.
Co Vás na zmrzlině baví nejvíce?
Na zmrzlině mě nejvíce baví ta pestrost kombinací a nalézání nových
chutí. Zrovna nedávno mě překvapila
zmrzlina z čerstvého mléka, které odebírám z družstva Živanice, kde funguje
i výdejní automat na mléko. Jeden
zákazník mi řekl: „Ty jo, to je normálně
pribináček!“ Ano, v jednoduchosti je
síla. Ale hlavně mě baví kombinace
různých bylinek, koření, i tak se dá
vyrábět točená zmrzlina řemeslným
způsobem.

Jaká byla vaše cesta ke zmrzlině,
chtěl jste se jí vždy věnovat?
Nápad na zmrzlinu v Kuněticích, tak jak
to bývá, byl náhoda a vzešel od našeho
kamaráda Aleše, který provozoval
občerstvení s točenou zmrzlinou na
Máchově jezeře. Po naší návštěvě v Doksech jsme se domluvili, že nám výrobník
půjčí, nakonec jsme si ho odkoupili.
Jednalo se o stařičký, ale dokonalý
stroj rakouské výroby. Začínali jsme na
něm připravovat zmrzlinu jednoduše V čem je Vaše zmrzlina speciální?
z prášku, ale s narůstající konkurencí
Pro naši zmrzlinu je specifické to, že
jsme cítili, že musíme udělat změnu.
si hledáme především lokální dodaShodou okolností se naskytl seminář
vatele surovin – například švestky
z Podůlšan a jejich úžasná neslazená
povidla na protření perníkové zmrzliny, nebo jahody, také z Podůlšan,
hrušky ze samosběru z Libčan…
Nebráníme se ani netradičním kombinacím a pro letošní sezónu jsme zařadili
také zmrzlinu z avokáda v kombinaci
s kiwi a jablka nebo smoothie s mladých
kopřiv, špenátu, manga a jablka.

www.regionalni-znacky.cz
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Počítal jste od začátku s úspěchem
Zmrzliny z Kunětic?
Jsem hodě překvapený a moc rád, že
k nám zákazníci jezdí za kvalitou a oceňují naši snahu opětovnou návštěvou.
Upřímně jsem takový zájem nečekal,
a to potěší
Jakou příchuť mate nejraději?
Nejraději mám zmrzlinu z čerstvě utržených jahod, tomu se nedá odolat, jak
voní. Potom následuje exotické mango
a ze smetanových maková.

Jakou nejzajímavější zmrzlinu jste
vyrobil či ochutnal?
Na jeden gastro festival jsem připravil
zmrzlinu z jedlých červů přivezených
z Filipín, anebo slanou z oliv, sušených
rajčat a parmazánu. Osobně jsem
ochutnal netradiční zmrzlinu z durianu.
To je ovoce, s kterým vás v jeho domovině ani nepustí do veřejné dopravy
pro jeho specifický zápach.

1 hrnek ovoce (jahody, maliny, ostružiny...), ovoce necháte zmrazit, poté
vložíte do mixéru na smoothie společně
se 3 lžícemi cukru a 2 lžícemi citrónové
šťávy, přidáte 3/4 hrnku ledu. Směs
rozmixujete a dáte vymrazit do silikonových forem třeba na muffiny nebo
led. Když přidáte dřívko, vznikne vám
i nanuk.

Na závěr bych rád dodal, že naši
Podělíte se s námi o nějaký domácí zmrzlinu můžete ochutnat celoročně
recept na zmrzlinu?
v našem obchodě za zmrzlinovým stánJeden tu pro vás mám, je snadný kem v podobě nanuků, zmrzlinových
a všichni by jej měli zvládnout. Jedná dortů, zmrzlinových zákusků i v dárkové
se o klasickou dřeň. Budete potřebovat krabičce. Vždy máme pestrou nabídku.

Naučná stezka kolem rybníka Buňkov
Zpříjemněte si letní den procházkou kolem rybníka Buňkov.
Zdejší naučná stezka kolem celého rybníka vznikla v roce
2015. Na sedmi tabulích se seznámíte s historií obce Břehy,
autokempu a samotného rybníka Buňkov i nedalekého
mlýna na Výrově. Přímo u rybníka se dozvíte informace
o místní fauně, flóře, ale také o rybaření, protože jde o rybník
chovný. Hospodaří zde místní organizace Českého rybářského svazu.
Více informací najdete na
www.brehy.eu/naucna-stezka-kolem-rybnika-bunkov

Tour de Farm – Statek Junek

Kde nakoupíte regionální produkty?
* Krámek Bezobalu v Brozanech u Pardubic (Brozany 7)
* Vinotéka u Pepeho, Holice (28. října 527)
* Prodejna zeleniny Ladislav Soukal, Rokytno (Rokytno 173)
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Do řad našich certifikovaných producentů se zařadil
i Statek Junek z obce Křičeň nedaleko Lázní Bohdaneč. Na tomto statku se již přes 20 let zabývají
pěstováním léčivých rostlin. V současné době patří
k největším pěstitelům bylin v České republice.
Hospodaří na ploše 30 hektarů. Jejich předními
produkty jsou heřmánek, meduňka, dobromysl,
šalvěj, jitrocel, jestřabina, yzop, sléz, zlatobýl a další.
Rostliny sami suší a dodávají do firem, které vyžadují
špičkovou kvalitu – Leros, Teekanne… Mezi výjimečné
vlastnosti jejich bylin patří hlavně farmaceutická
kvalita, maximální obsahy silic a aromatických
látek. Nabízí české byliny z českých polí od českého
sedláka z českého statku.

www.regionalni-znacky.cz

Krkonoše
9 lanovek, 900 km pěších tras, 900 km cyklotras a 6 linek krkonošských cyklobusů na vás čeká v Krkonoších. Přijďte si užít přírodního a kulturního bohatství,
hory zážitků a dobrot od farmářů a místních producentů.
Zažijte Krkonoše všemi smysly s místními
Regionální značka Krkonoše originální produkt ocenila koncem dubna 2021
4 regionální výrobky, 1 zážitek a obnovila certifikát 8 stávajícím držitelům.
„Regionální značení je jednou z cest, jak zviditelnit konkrétní region a upozornit
na zajímavé produkty, které zde vznikají, a usnadnit návštěvníkům regionu
orientaci v nabízených službách,“ sděluje Jana Galuščáková z Asociace regionálních značek, která je jedním ze členů certifikační komise.
Stát se nositelem regionální značky nese jisté konkurenční výhody. Značka je
zárukou kvality, místa původu, šetrnosti výroby k životnímu prostředí a velkého
podílu ruční práce. Regionální značka má v Krkonoších dlouholetou tradici
a uděluje se výrobkům od roku 2005 a zážitkům od roku 2019.

Výrobky z Krkonoš
Pro mlsné jazýčky, gurmány a gurmety
Rýbrcoulky
Jedná se o křehké slané pečivo, které ručně vyrábí šikovné ruce cukrářek z prvorepublikové cukrárny
Grand v Janských lázní. Výjimečné vlastnosti slaného pečiva jsou v používání základních surovin
z původního krkonošského receptu, bez přídavku chemických látek a barviv. Chutě jsou tvořeny
pouze kořením a nikoliv náhražkami.

Recepty od hospodyněk z Krkonoš na jednom místě
Autorka Danka Šárková shromáždila recepty od krkonošských hospodyněk, které nazývá kouzelnicemi, jelikož ze základních potravin jako jsou brambory, mouka, zelí, houby apod. dokázaly
zasytit celou rodinu i čeledíny. Hodně receptů je vegetariánských, protože maso bylo vzácné.

Bytové dekorace z betonu, dřeva a kovu
„Nejvíce mě okouzlil surový vzhled industriálního betonu. Tento materiál nabízí
při svém zpracování širokou škálu tvarů a velikostí konečného výrobku. Druhým
materiálem, na který nedám dopustit, je dřevo“, uvedl při certifikaci Martin Plůcha.
Kombinace těchto dvou materiálů a moderního designu pak dává vzniknout unikátním
originálním kouskům.

Patchwork jako svébytná umělecká technika nebo upcyklace materiálů
Patchwork v doslovném překladu znamená záplata a je to technika stará 5000 let.
Jeho kořeny sahají až do Persie. V Americe se stal lidovou technikou. K nám do Evropy
dorazil spolu s návratem Křižáků okolo 14 století. Patchworkové přehozy z Krkonoš
s venkovskými motivy vyrábí Hana Fišerová z Rudníku.

www.regionalni-znacky.cz
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Šetrný zážitek z Krkonoš
SEDMkrát na DOTEK
„Dotkněte se sedmi různými způsoby přírodního a kulturního dědictví Krkonoš, minulosti i současnosti. Ať jste
náhodný kolemjdoucí turista či objednaný host, ať jste
dospělý nebo dítě, můžete si tady odpočinout, pobavit se
i dozvědět něco nového. Najdete zde sedmero příkladů
šetrného přístupu k přírodě, horám a lidem – zážitek prostřednictvím questů a stezek“, uvedla Hana Kulichová,
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
Questy, tématické stezky a prohlídky si pro vás přichystali
v DOTEKU – http://www.dotek.eu/-3.html
Chceš poznat zblízka sílu a odvahu žen, jako byla hraběnka
Aloisie nebo Emma, či místní skladatele a filantropy? Pak si
zaskoč pro pracovní listy do Infokoloniálu v Horním Maršově
a vydej se na hledačku. V barokní faře a v celém areálu Doteku
se navíc seznámíš s prvky šetrného turismu, který by každý
turista v Krkonoších měl znát a respektovat.
„Náš soubor zážitků je určen pro návštěvníky všech věkových
skupin. Spojuje šetrnou turistiku, ekologii i cit pro místní
krajinu a zdejší kulturní a přírodní dědictví. Máme zde
interaktivní expozici „Jak žít a přežít v přírodě a civilizaci“
určenou pro každého, kterou tvoří prvky jako např. kuličkovník s otázkami k pobytu v přírodě, krabička poslední
záchrany, interaktivní panely s užitečnými radami pro
pobyt v přírodě (např. poznávání léčivých bylin a jejich
účinek na lidský organismus, předpovídání počasí podle
přírodních dějů nebo jak se správné obléci do hor), pohyblivý model vývoje krajiny Krkonoš, listovnice s materiály,
obrázky a faksimilem o vývoji krkonošské krajiny a jejích
proměnách vlivem člověka. Děti ocení zejména divadélko

s loutkami, malé dětské hřiště s dřevěnou stavebnicí (ze
které lze sestavit významné stavby východních Krkonoš)
a zahradu s herními prvky (dendrofon, kuličkodráha, houpací
síť či zahradní divadlo). Vzhledem k tomu, že máme certifikovanou přírodní zahradu, mohou se zde návštěvníci všech
věkových kategorií obeznámit s principy přírodní zahrady,
prohlédnout a případně i ochutnat tradiční druhy zeleniny,
ovoce a bylinek a seznámit se se zajímavými krkonošskými
plodinami jako je např. horské žito a len. Pro rodiny s dětmi
je zajímavá nabídka našich řemeslných dílniček (výroba
másla, dřevěných knoflíků a svíček, tkalcování nebo vaření
v černé kuchyni) či tematické zážitkové stezky a questy. Ty
ocení zajisté i dospělí a senioři, stezky jsou různě dlouhé
a obtížné a rovněž s různou tématikou, takže si může vybrat
každý podle svého gusta (podrobnější popis viz přiložený
letáček – Cesty, questy). Dále nabízíme všem věkovým kategoriím komentovanou prohlídku DOTEKu (bývalá barokní
fara) – která je chráněnou kulturní památkou a zároveň
je vybavena moderními technologiemi šetrného provozu
(máme značku Ekologicky šetrná služba). Nabízíme rovněž komentované prohlídky renesančního kostela v těsné
blízkosti DOTEKu. Dále máme již několik let v nabídce tři
typy interpretačních programů s průvodcem: Na návštěvě
u Jozífka Hofmanna (pro rodiny s předškolními dětmi),
Maršovské putování aneb Malé věci v krajině (pro rodiny
s dětmi 5-12 let), Člověk a strom aneb Století Wolfganga
Wimmera (pro mládež a dospělé). V roce 2021 dokončíme
díky grantu SFŽP dalších šest interaktivních programů na
téma Voda, Louka, Les. A v neposlední řadě si určitě každý
přijde na své v obchůdku s výrobky od místních řemeslníků
a regionálními, bio či fair trade produkty.“
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Tour de Farm – Kde se potkat s místními
farmáři a zakoupit výrobky ze dvora?
Farma Mejsnarových byla založena po roce 1991, kdy začínali
na jedenácti hektarech půdy a se šesti kusy skotu. Nachází se
v klidném prostředí podkrkonošských hor ve vesnici Kunčice
nad Labem. Dnes obhospodařují 200 hektarů zemědělské
půdy a chovají kolem 150 kusů skotu.
„Vzhledem ke způsobu výroby, kterým mléko zpracováváme,
můžeme svým zákazníkům nabízet pravé domácí mléčné
výrobky. Z našeho mléka vyrábíme pasterované mléko, kefír,
čerstvý smetanový sýr s různými příchutěmi, tvaroh a jogurt.
Mléko podle nás patří do skla, jak tomu bylo dříve. Proto
naše mléko prodáváme ve vratných skleněných lahvích.
Jsme rádi, že tak zbytečně nepřispíváme k produkci těžce
zpracovatelných odpadů“, uvedl majitel farmy Alois Mejsnar.
Mléčné produkty z farmy si lidé z Podkrkonoší a Krkonoš
mohou objednat službou tzv. „až do domu“.
www.mlekoazdodomu.cz/o-nas/

Kde nakoupíte regionální produkty?
* TIC Infokoloniál DOTEK – Horní Maršov
* Venkovské infocentrum mikroregionu – Lánov
* Zdravá výživa Echinacea Vrchlabí –
www.facebook.com/ZdravaVyzivaEchinacea

Nenechte si ujít:
www.krkonose.eu/top-akce-v-krkonosich-cervenec-2021
20. 7. Farmářské trhy, Hostinné
26. 6. Zahájení sezóny na Zubačce – Parní víkend
26. 6. Výstup Lánovských na Sněžku

30

www.regionalni-znacky.cz

Za Starými pověstmi českými Aloise Jiráska aneb léto s OBLAKem
Konec podivného a náročného školního roku je tady. Děti
mávající vysvědčením hopsají ze školy vstříc prázdninovým dobrodružstvím. Napadá vás, jak je zabavíte? Co
s nimi podniknete, aby měly na co vzpomínat a zároveň
jste strávili společný čas nějakou třeba i edukativní formou? Odměňte je výletem za poznáním.

Znovu jsme popřemýšleli a sestavili obsah, představy
o medailoncích, osnovy a už se skicovalo. Něco však bylo
tentokrát jinak: chystali jsme i slepé mapy pro určování
dějišť pověstí. Trochu nám to celé dalo zabrat, oslabil
nás koronavir a šoky z očkování. Ale zvládli jsme to,
máme hotovo! Už více jak dva měsíce si tuto novinku
kupují učitelé, rodiče i prarodiče. Čtou s dětmi. Rozebírají
Při zimní karanténě jsme u nás ve Vydavatelství OBLAK
děj. Vybarvují. A cestují podle slepých map, do kterých
rozhodně nelenošili. Naopak, uvažovali jsme, jak skloubit
doplňují místa i turistické vizitky, aby mapky oživili.
karanténní aktivity (čtení a malování) s kapkou dobroDovolím si tvrdit, podařil se nám kousek hodný ocenění
družství na čerstvém vzduchu. Po úspěšné Kytici Karla
Jana Amose Komenského – škola hrou!
Jaromíra Erbena a neméně úspěšné Babičce Boženy
Němcové v omalovánce jsme si umínili zpracovat další Pamatujete, jaké to bylo prokousat se Jiráskovými
českou literární klasiku. Ale jakou? Co je našim srdcím Pověstmi? Těžkopádný jazyk, slovosled a občas i místa,
nejbližší? Zeptali jsme se zákazníků na další a zásadní o kterých jsme nikdy neslyšeli. Víme, maminko, tatínku,
českou knihu, kterou musíme číst a zároveň do konce kde je Říp? Kde jsou Postoloprty nebo kde je v Praze
života znát? Vítěz naší oblíbené ankety byl jednoznačný: Jezerka? Víme, jaká bohatství a jaké osudy věštila kněžna
Staré pověsti české.
Libuše? Pamatujeme si, kde straší Bílá paní anebo kde
jsou schovaní Blaničtí rytíři? Oživte si tyto vědomosti,
sbalte děti, OBLAKové omalovánky s mapou a vydejte
se na výlet. Třeba se někde cestou potkáme.
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Krušnohoří
Opět se prostřednictvím našich článků můžete podívat do míst, která nebývají
široké veřejnosti příliš známá, avšak svou pestrostí a rozmanitostí zároveň,
určitě stojí za pozornost.
Dne 20. dubna se u nás konalo již 16. kolo certifikace
Krušnohoří regionální produkt. Zájemci o získání nového
certifikátu byli celkem čtyři, patnáct již certifikovaných
žádalo o prodloužení značky regionálního produktu.
Jedním z nově certifikovaných produktů byla Řemeslná
zmrzlina od Zrcadla, kterou nám představil Pan Aleš Roušar. Jedná se o poctivou řemeslnou zmrzlinu vyráběnou
z nejkvalitnějších základních surovin.
Dalším produktem, který získal značku, byl Jablečný mošt.
Jedná se o 100% jablečný mošt pasterizovaný, vyráběný
z jablek ze sadů firmy OSAgro s. r. o. Jirkov.
Značku regionálního produktu získal také pan Jiří Kejř
s mlékem ze Všestud. Jedná se o mléko krav tradičního
českého plemene česká straka.
A posledním novým držitelem značky je paní Nikola Kielbasa, se svými dezerty a pohádkovými dorty.

Poznejte Telčské údolí
V případě oblasti, ve které působí MAS Západní
Krušnohoří je nepřeberné množství možností kam
vyrazit na výlet. Mezi méně známá, avšak poněkud
neprávem opomíjená místa patří Telčské údolí táhnoucí se od Jirkova směrem ke Květnovu. Zmiňme
například Telčskou skálu, pod jejíž hřebenem se dá
rozlehlým údolím dojít až k Vodní nádrži Jirkov, nad
kterou se v kopcích rozprostírá zřícenina zaniklého
hradu Nanštejn, jenž je národní kulturní památkou.
Obě tato místa nabízejí nádherné pohledy do okolní
krajiny.
Krušné hory svým charakterem, místy drsnou, avšak
krásnou krajinou a mnoha tajemnými zákoutími
nabízejí širokou škálu pro vytváření pověstí, legend
a bájí v níž se fantazii meze nekladou. Tak tomu bylo
a je i v případě strážkyně Krušných hor víly Marzebilly, zjevující se většinou v podobě krásné dívky, která
má na jedné ruce železnou rukavici. Pověst vypraví,
že kdysi žila v kraji Přísečnickém a po smrti svého
milého se stala vílou ukazující zbloudilým lidem
dobrého srdce cestu z rašelinových polí.
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Tour de Farm – Farma Drmaly
Jedná se o rodinnou farmu hospodařící v obci Drmaly v samém srdci
Podkrušnohoří. Kromě chovu koz, krav, hus, kachen, slepic a včel se
zabývá také výrobou produktů z kravského a kozího mléka. Místních
produktů, které lze na farmě zakoupit je celá řada. Základem je kozí
a kravské mléko a z něj vyráběné sýry a tvarohy. Další sortiment pak tvoří
jogurty, žervé, nakládané kravské a kozí sýry, drmalské lokny a taktéž
pravé farmářské máslo.
Výrobky si můžete vyzvednout na adrese Drmaly 48, po domluvě na
telefonním čísle 775 280 960 nebo 775 261 196.
Nově byla 15. května 2021 otevřena zmrzlinárna naproti Městskému
divadlu v chomutovském parku. Je zde pro vás připraveno na 23 druhů
zmrzliny z kravského a kozího mléka z produkce farmy Drmaly.

Kde nakoupíte regionální produkty?
* ,,Okénko‘‘ na cyklostezce Nechranice – Nechranická přehrada, Rodinné vinařství Němeček
* Mýdlárna u Zámku – Teplice (Náměstí Svobody 225/6)
* Klášterecký porcelán – THUN 1794 a. s. – Klášterec nad Ohří (Pražská 435)

Nenechte si ujít:
28. 8. Okresní Dožínky na Chomutovsku, Vrskmaň – park
MAS Sdružení Západní Krušnohoří ve spolupráci s obcí Vrskmaň a Okresní agrární komorou Chomutov pořádají Okresní
dožínky konané v obci Vrskmaň.
Sjede se historická, starší, novější i nejnovější zemědělská technika z celého okresu.
Chybět nebude ani předání dožínkového věnce hospodáři. Následovat bude zábava a dožínková hostina (maso na grilu,
kotlíkové speciality, sladké dobroty a další pochutiny)
K tanci a poslechu bude hrát kapela a během večera budou k vidění různorodá doprovodná vystoupení.
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Kutnohorsko
Přijďte toto léto navštívit Kutnohorsko a poznejte jeho regionální značku.
Kutnohorsko propůjčuje své dobré jméno jejich výrobkům, službám a zážitkům. Udělejte
si čas na poznávání historických památek v tomto neopakovatelném místě, a to nejen
v královských městech v Kutné Hoře a Čáslavi, ale na celém území. Kutnohorsko nabízí
nespočet památek, ale také krásnou přírodu vhodnou k turistice a výlety na kolech.
Navštivte v Kutné Hoře Muzeum čokolády věnované historii kutnohorské čokoládovny
Koukol a Michera, která vyráběla čokolády Lidka a vyhrávala s nimi celosvětové
soutěže. Součástí expozice je i čokoládovna, kde je čokolády možné ochutnat. Také
zde pravidelně pořádají zážitkové čokoládové degustace. Kapacita expozice je 12
osob. Otevřeno je celoročně včetně svátků.
www.chocomuseum.cz
Doporučujeme vám návštěvu Obory Žleby, kde nalezete světový unikát, který
se nevyskytuje ve volné přírodě – bílého jelena. Obora Žleby je jako jediná v ČR
otevřená pro veřejnost s ochočeným stádem, které můžete jako návštěvník sledovat
při krmení na vzdálenost 15 metrů.
Součástí areálu je dětské hřiště a občerstvení. Místo je ideálním cílem pro výlety
s dětmi, zájezdy, školní výlety a další aktivity.
www.milujemeprirodu.cz/obora-zleby
V blízkosti obory se nachází státní zámek Žleby, který je také přístupný veřejnosti.
www.zamek-zleby.cz/cs
21. ročník Historických slavností proběhne ve zručském zámeckém parku v sobotu
7. 8. 2021 od 10:00 do 19:00 hod. Bude zde k vidění např. dobový jarmark, hudba,
tanec, šerm, kejkle, střelba... V podvečer pak proběhne koncert a slavnosti budou
zakončeny promítáním v letním kině.

Tour de Farm – Farma Krasoňovice
Farma je rodinný podnik založený roku 2008. Přijeďte se nadechnout čerstvého vzduchu, užít si příjemné ubytování, čistou přírodu a seznámit se s nejrůznějšími, nejen
hospodářskými zvířaty. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen chovaná zvířata, ale
mohou ochutnat a nakoupit čerstvé kravské sýry z naší minimlékárny.
Dalším zpestřením naší farmy je rybník, ve kterém je možné letní
koupání. Pro hosty, kteří si chtějí pobyt prodloužit na více dní je
k dispozici apartmán o kapacitě až 6 osob. V areálu je také plně
vybavené dětské hřiště, trampolína a houpačky.
www.facebook.com/farmakrasonovice

Kde nakoupíte regionální produkty?
* Květinové dekorace a dárky Sluníčko
www.facebook.com/darkyslunicko
* Lemanta www.lemanta.cz
* Farmářské trhy ve Zruči nad Sázavou
www.mesto-zruc.cz/volny-cas/farmarske-trhy
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Mukařov 14. 8. 2021
park u obecního úřadu

POUŤOVÝ

FESTIVAL

od 14 hodin vystoupí

kejkle CANDENTIS Scaena

taneční studio Edity Broukalové

Divadlo U plotny
taneční skupina Siderea

ARÉNA

Honza Doskočil

& The Release

od 1O hodin

jarmark regionálních značek
VSTUP ZDARMA
Pořádá Obec Mukařov

Spolupráce Lunapark Karel Helfer, Ladův kraj
a Asociace regionálních značek

www.mukarov.cz

Moravská brána
Moravská brána je kraj spojující Moravu a Slezsko, Hanou a Valašsko, Pobaltí
a Středomoří. Od dob starobylé Jantarové stezky tudy vedou důležité cesty
lemované hrady, zámky a starobylými městy. Kraj dobrého jídla, šikovných
řemeslníků a úcty k historii našich předků.

V dubnu přibylo do rodiny značek 6 nový výrobků:
Pivo CHORS Černotín z Pivovaru CHORS s.r.o., Radek
Sekanina; Utopenci z Hustopeč – od firmy VÁHALA
a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských
výrobků; Mák z Moravské brány z Hranicka a.s.; Balík
sena z Moravské brány z Ekofarmy Jezernice s.r.o.;
Farma Kozí Hrádek s.r.o. má oceněny Mléčné výrobky
z kozího, ovčího a kravského mléka z Vysoké a Masné
tepelně opracované a uzené výrobky z Vysoké.

Na kole do minulosti Moravskou bránou
V našem regionu najdete unikátní cyklotrasu Na
kole do minulosti Moravskou bránou. Tato trasa vede
regiony Hranicko, Lipensko a Přerovsko. Po cestě vás
čeká 10 zastavení. V tomto vydání zaměříme pozornost
na Pevnost nad brodem nedaleko Ústí u Hranic, který
se nazývá Hradištěk. Byl důležitým bodem na mapě
Velkomoravské říše. V jeho blízkosti se nacházel brod
na staré kupecké cestě, a proto byl tak významný, že
jej bylo nutné opevnit.

Hradištěk mezi Pyrenejemi a Kyjevem
Cesta, která procházela pod Hradišťkem, byla součástí transevropské obchodní magistrály, která
v 10.–12. století spojovala důležitá centra od Pyrenejského poloostrova až po Kyjev. Jedinečným
dokladem její existence jsou stříbrné mince a šperky
evropského i orientálního původu nalezené 5 km
jihovýchodně u vrchu Strážné u Kelče. O významu
Hradišťka svědčí důkladnost jeho opevnění. Vystoupáte-li po svahu vzhůru uvidíte zachovalé pozůstatky
4 řad valů o celkové šířce 45 a délce 150 m. Krajní
valy byly vysoké jen 2 metry, prostřední se vypínaly
do výše 5–7 metrů a v terénu jsou dobře patrné.
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Slované tu nebyli první
Archeologické nálezy na Hradišťku a v jeho bezprostředním okolí svědčí o pravěkém osídlení tohoto strategického místa. Poblíž jižního vstupu do slovanského
hradiska archeologové objevili keramiku tzv. platěnické
kultury, která předešla první Slovany na našem území
o tisíc let. Také broušený sekeromlat nalezený pouhých
400 m západně od Hradišťka patřil lidem se šňůrovou
keramikou z konce pozdní doby kamenné. Od dob Velké
Moravy je dělila propast celých 3000 let.
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Představujeme firmu VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej
masných a lahůdkářských výrobků, je z Hustopeč nad Bečvou
a její výrobky můžete zakoupit přímo u firmy při hlavní
cestě z Hranic do Valašského Meziříčí, ale i v centru městyse
Hustopeče nad Bečvou. Vyrábí mnoho skvělých výrobků.
Regionální značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®
se pyšní Vepřové maso ve vlastní šťávě a Utopenci z Hustopeč.
Utopenec? Klasika studené kuchyně
Komu vděčíme za vynález utopenců, klasické české pochoutky,
není zcela jasné. Faktem ale je, že utopenci patří mezi nejoblíbenější speciality studené kuchyně. Kombinace kvalitních
špekáčků, kořeněného nálevu a jemně pikantní naložené
cibule s kořením si můžete dopřát například od Váhalů.
Kombinace kvalitních špekáčků, cibule, kapie, nového koření
a bobkového listu, to vše zalité v kořeněném nálevu. To jsou
Utopenci ve skle od firmy VÁHALA. Oloupané špekáčky jsou
vyrobeny z kombinace vepřového a hovězího masa s kousky
špeku, jejich pikantní chuť pak zvýrazňují kousky červené
kapie a cibule. Celý chuťový zážitek zvýrazní kořeněný nálev.
Utopenci Váhala jsou bez lepku a bez náhražek masa, baleny
ve skle po 680 g. V lednici vám vydrží až 90 dní.
Od roku 2021 je tento výrobek nositelem značky Moravská
brána regionální produkt.
Vepřové maso ve vlastní šťávě vyráběl už ve 30. letech 20.
století zakladatel firmy pan Robert Váhala senior. „Tímto
výrobkem se vracíme k tomu, s čím jsme začínali. Vepřové
maso je šťavnaté a libové. Doporučujeme jej k přípravě
rychlých jídel, např. rizoto nebo špagety, výborně chutná také
jen tak namazané na krajíci chleba. Vzhledem k možnosti
skladování při teplotě až do 25 °C je výrobek ideální pro
všechny cestovatele, aby jej měli kdykoliv k dispozici k přípravě
rychlé svačinky. Benefitem tohoto výrobku je také minimální
trvanlivost 1 rok. Jedná se o bezlepkový výrobek, tudíž je
vhodný nejen pro celiaky. Tento výrobek získal v letošním
roce značku Moravská brána regionální produkt, která
garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na oblast
Moravské brány, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu
prostředí. Přejeme vám dobrou chuť.“

Kde nakoupíte regionální produkty?
* IC Moravská brána, Hranice (areál zámku)
* BezObal Duha s.r.o. Hranice
* Váhalovy uzeniny - podniková prodejna Hustopeče nad Bečvou (hlavní silnice z Hranic na Valašské Meziříčí)
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Moravské Kravařsko
Moravské Kravařsko, v současnosti více známe pod názvem Poodří, je region
rozmanité krajiny, historie a také tradic. V letních měsících je v Poodří velkým
lákadlem vyrazit do přírody, objevovat historii a tradice v místních památkách
a zažít dobrodružství surové krásy na Technotrase. Moravské Kravařsko, to musíš
vidět, zažít a ochutnat!
Také v letošním roce zasedla k jednání naše
certifikační komise a posoudila žádosti o certifikát MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální
produkt®. Rádi bychom vám představili naše
letošní nováčky, kteří rozšířili skupinu certifikovaných produktů.

Matěj Makový – Ručně vyráběné kožené výrobky
Matěj Makový si řemeslo zaměřující se na práci s kůži oblíbil již v osmé třídě základní školy, a proto
se následně vyučil v oboru výrobce kožedělného zboží na Střední škole gastronomie a farmářství
v Jeseníku. K výrobě používá převážně kůži hovězí, kterou barví a lakuje, nebo probarvenou kozinku.
Kůži ručně zpracovává – vyřezává díly, barví a šije ručním stehem. Jeho nabídka produktů je velmi
široká a pestrá (např. brašny, kabelky, opasky, pouzdra, obojky, peněženky a mnoho dalšího). Své
výrobky prezentuje pod značkou Manonki (Fler, Facebook).
www.fler.cz/manonki

ZO ČZS Klimkovice – město – Klimkovický mošt
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klimkovice – město se zaměřuje na výrobu
moštu již mnoho let. Samotná moštárna je v provozu od roku 1974, v roce 2020 proběhla
výměna lisu a byl pořízen pastér, čímž byla zahájena etapa balených Klimkovických moštů
z ovoce vyprodukovaného výhradně v katastru Klimkovic, případně nejbližšího okolí. Klimkovický mošt – jablečný mošt, hruškový mošt, mošt z rybízu nebo z angreštu, smíšený. Výrobek
je pasterizován a stáčen do obalu 3 l a 5 l v systému Bag-in-Box a distribuován v papírovém
kartonu označeným etiketou se všemi podstatnými údaji. Trvanlivost výrobku je nejméně 1 rok.

Ing. Viktor Holaň – Uzené ryby ze Sedlnic
Ing. Viktor Holaň zpracovává své produkty – Uzené ryby ze Sedlnic především z kaprů
obecných původem z Poodří a pstruhů duhových. Čerstvá ryba prochází procesem
zpracování, při kterém je vykuchána, naporcována, solena a uzena, a to vše ručně
v jejich rybárně v Sedlnicích. Samotné uzení probíhá pod stálou kontrolou teploty
a času. Přivezené čerstvé ryby jsou umisťovány do vlastních sádek v areálu provozovny
a je využívána voda z toku Sedlnice. Zpracování je šetrné k životnímu prostředí, není
využíváno žádných chemikálií, konzervantů či ochucovadel. Výsledkem je kvalitní
chutný produkt, pro který se sjíždějí lidé ze širokého okolí.
https://objednavky.chovryb.cz/

www.regionalni-znacky.cz

38

Kyselka Jeseník nad Odrou s.r.o. – Bylinkové sirupy
Společnost Kyselka Jeseník nad Odrou je již náš držitel
certifikátu pro svůj produkt Pramenitá voda Jesenický
pramen. Nyní se v rámci svého plánu zaměřeného na
pitný režim rozhodla pro rozšíření své nabídky o sirupy.
Jedná se o bylinkové sirupy, které jsou balené do 0,5 l
skleněných lahví. Pod názvem Jesenický bylinkový sirup
jsou vyráběny nyní 4 příchutě: mátový s meduňkou,
echinaceo-malinový, šalvějový a levandulový. Výrobek
je bez přidaných konzervantů, umělých sladidel, aromat, barviv a zahušťovadel. Je pouze pasterizován a má
minimální dobu trvanlivosti 1 rok. Sirupy doporučuje
zalívat neperlivou Pramenitou vodou Jesenický pramen.
www.jesenickypramen.cz

Dále bychom vám také rádi představili naší
novou certifikovanou ubytovací službu, která
láká návštěvníky regionu na dobovou venkovskou
atmosféru.
Miloslav Chytil – Chalupa Pod
Mateřídouškou
Pan Miloslav Chytil nově nabízí ubytovací službu
ve své Chalupě Pod Mateřídouškou.
Chalupa je roztomilý rodinný domek z roku 1925
s uzavřeným dvorem a zahradou s ovocnými
stromy, který se nachází u potoka na dolním
konci Spálova. Chalupa prošla posledním rokem
citlivou rekonstrukcí, která měla za cíl vytvořit
současný standart bydlení s maximálním zachováním původních prvků. Jeho cílem bylo vytvoření
ubytovacího prostředí, které evokuje venkovskou
atmosféru, klid a pohodu. Chalupa nabízí k ubytování 3 pokoje vybavené retro nábytkem, plně
vybavenou kuchyní, koupelnou s toaletou a chodbou. Kapacita ubytování je 5 lůžek s možností
dvou přistýlek. Určeno k celoročnímu pobytu.
V blízké okolí chalupy nabízí mnoho aktivit nejen
pro rodiny s dětmi.
www.pod-materidouskou.cz
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Fenomén – Krajina břidlice
Krajina poklidných vrcholků, hlubokých údolí, do kterých
se statečně zařezávají mladé dravé řeky Odra a Moravice.
Krajina, které vtiskla nezaměnitelnou podobu černošedá
hornina – břidlice, tvořící společně s drobami a slepenci
převážnou část podloží Nízkého Jeseníku.
Pro snadné pochopení veřejností a geologické vymezení
této oblasti používáme název Krajina břidlice.
V geologických mapách se Krajina břidlice objevuje jako
šedivá plocha. Ve skutečnosti se jedná o krajinu barevnou,
malebnou a rozmanitou. Zeleň střídají šedivě stříbřité haldy
břidlic, výběžky skal, v dolinách i na kopcích se lesknou
hladiny jezírek zatopených lomů. Krása a zvláštnost přírody
Krajiny břidlice pozorovatelná v každém pohledu je dílem
přírody skloubeným s dílem člověka. Jednou z největších
zvláštností Krajiny břidlice je tajemství země – hlubinné břidlicové doly, ohromující díla člověka, která vznikala po dobu
několika staletí. Impozantní vytěžené komory v kombinaci
s chodbami precizně založenými z odpadního kamene jsou
mnohými montanisty pokládány za nejkrásnější podzemní
prostory zhotovené člověkem.

Zajímavé informace o břidlici a břidlicovém průmyslu, geologii, paleontologii a výrobcích z břidlice jsou prezentovány
v Muzeu břidlice v Budišově nad Budišovkou. Na vnitřní
výstavní prostory navazuje venkovní expozice s důlními
vozíky, imitací štoly a přístřeškem na štípání břidlice. Velmi
zajímavá miniexpozice břidlicového průmyslu v oblasti
Vítkovska Imaginárium břidlice se nachází v objektu rekreačního střediska Bílá Holubice nedaleko města Vítkov.
Imaginárium nabízí neobvyklou podívanou prostřednictvím
velkoplošných fotografií, videí a zvuků.
Největším lákadlem jsou zpřístupněná podzemí – v obci
Zálužné poblíž Vítkova se nachází Raabova štola, zpřístupněné důlní dílo, které nás po několika desítkách metrů
dovede do vytěžené důlní komory. Novinkou roku 2020 bylo
geologicky velmi zajímavé důlní dílo Flascharův důl, které
je od června otevřeno pro veřejnost v Odrách. Návštěvníci si
projdou přes 300 metrů důlních chodeb, ocitnou se v několika
vytěžených komorách a adrenalin zažijí v 18 metrů vysokém
lezním oddělení. Zajímavostí Flascharova dolu je bohaté
provrásnění, které lze pozorovat na několika místech dolu.
V Krajině břidlice, která se rozléhá na území turistické
oblasti Opavské Slezsko a Poodří je vybudováno téměř 70
km naučných stezek věnovaných břidlici – Břidlicová stezka,
Dědictví břidlice, Čermákova stezka a stezka K Flascharovu
dolu. Neváhejte a přijďte se na tuto krásnou, turisty zatím
příliš neobjevenou, krajinu podívat. Přijeďte do Krajiny
břidlice! Poznejte fenomén Krajiny břidlice!
Informace vám rády poskytnou pracovnice informačních
center v Odrách, Vítkově a Budišově nad Budišovkou nebo je
naleznete na webových stránkách www.krajinabridlice.cz
a FB Krajina břidlice.
autor Alena Zemanová
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Nová cyklostezka s kresleným slovníkem
moravskoslezského nářečí
V dubnu byla v TO Poodří dokončena 4,8 km dlouhá cyklostezka
vedoucí z Jeseníku nad Odrou do Vražného i na opačnou stranu do
Hůrky. Cyklostezku, po které už teď jezdí nedočkaví cyklisté, čeká po
květnové kolaudaci zásadní změna.
Před slavnostním otevřením, plánovaným na druhou polovinu června,
totiž bude cyklostezka opatřena nástřiky s populárním designem –
kresleným slovníkem moravskoslezského nářečí. Ten se zrodil před
dvěma lety díky součinnosti Moravskoslezského kraje, krajské destinační společnosti MSTourism a společnosti UAX, výrobce ikonických
triček s nenapodobitelným rukopisem designéra Radka Leskovjana.
Od té doby originální slovník zdobí nejen trička a suvenýry, které mají
turistům vtipným způsobem připomenout jejich návštěvu zdejšího
regionu, ale právě také cyklostezky. Jednou z nich bude i zmíněná nová
trasa, jež cyklisty vede mimo rušné, a tedy i nebezpečné, komunikace.
Úkolem nástřiků, které budou zhotoveny podle návrhů společnosti
UAX se sídlem v nedalekých Bernarticích nad Odrou, je cyklisty nejen
pobavit, ale také jim nabídnout zklidnění a soustředění se kromě jízdy
i na půvabnou okolní krajinu. Zároveň je připravována také druhá část
projektu, kdy by měl cyklostezku doplnit rovněž originální mobiliář
designově propojený s nástřiky. Je tedy na co se těšit! Včetně toho, že
v dlouhodobém plánu je i napojení zmíněné trasy na další již známé
cyklostezky a cyklotrasy vedoucí Moravskoslezským a Olomouckým
krajem.
Turistická oblast Poodří
www.poodri.com
FB Cyklostezka Kolem Jeseníku
www.kolemjeseniku.cz

Tour de Farm – Farma Lička
Rodinná farma pana Ing. Miroslava Ličky a jeho dcery
Hany Prokl Ličkové se nachází v Sedlnicích a specializuje
se na pěstování ovoce, zeleniny a brambor. V letošním
roce rodina Ličkových oslavuje 30 let od založení jejich
farmy.

Kde nakoupíte regionální produkty?
*
*
*
*
*

Rodina Ličkových nabízí pro své zákazníky certifikovaný
produkt Bedýnky z Poodří, samosběr a také prodej svých
produktů na prodejně ve dvoře. Mezi přednosti jejich
produktů patří: regionálnost, čerstvost a sezónnost.
Pěstují zdravé a kvalitní ovoce a zeleninu v integrované
produkci s ochrannými známkami IPZ a SISPO. V jejich
prodejně naleznete široký sortiment ovoce a zeleniny,
ale také další certifikované a regionální produkty.
Nejen v letních měsících patří na stůl zdravý salát a ten
ještě lépe chutná, když je zakoupen přímo od farmáře.
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Farma Luční dvůr, Bartošovice
Gurmán Sedlnice, Sedlnicích
Pekařství Fojtík, Odry
Dílna u Slunce, Jeseník nad Odrou
Grunt, Kujavy
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Moravský kras
Moravský kras nabízí svým návštěvníkům množství zajímavostí a aktivit. Vedle
milovníků speleologie, živé přírody nebo kulturních památek si zde přijdou
na své také ti, kteří si oblíbili odhalování různých tajemství, luštění hádanek
a hledání pokladů. Průvodcem krajinou Moravského krasu a jeho okolí jim na
těchto tajuplných toulkách může být pohádková postavička šneka Krasíka.
Krasíkovo království
Krasíkovo království se rozprostírá od Brna až po Protivanov. Prozkoumat jej
můžete na výletech s celou rodinou. Připravených je 15 cest, na kterých zažijete
spoustu dobrodružství a dozvíte se mnoho zajímavostí. Na území se nachází 12
pohádkových kanceláří v nichž získáte razítka do cestovního pasu. Za nasbíraná
razítka vás čeká malá odměna. Pro více informací navštivte stránky www.krasik.cz
V rámci Krasíkova království se můžete vydat do Boskovic na stezku Putování
s Velenem. Na stezce potkáte několik staveb středověkého rodu pánů z Boskovic
a seznámíte se s pověstí o ptáčníku Velenovi a erbu se sedmizubým hřebenem.
Putování začíná v centru města u informačního střediska, nad kterým se tyčí
radniční věž s vyhlídkou, zastavení pokračuje v židovské čtvrti, dále v Muzeu
regionu Boskovicka, cesta pokračuje k místnímu zámku a zřícenině hradu.

Pověst Macocha
Ve vesnici žil hospodář se svojí ženou a synem. Jednoho
dne žena začala stonat a po nějakém čase bohužel
zemřela. Hospodář si našel novou ženu, se kterou se
oženil. Starali se o hospodářství, které jim vzkvétalo a žili
si šťastně. Po čase se jim narodil syn, který však stonal.
Druhorozený synek stále více churavěl a matka měla
nevlastního syna stále méně ráda. Babka kořenářka
poradila ženě, že se syn může uzdravit po jedné zázračné
bylině, která roste nedaleko statku. Žena se vydala
bylinku hledat, narazila však na přízrak vypadající jako
černý uhlíř. Ten jí řekl, že její vlastní syn bude stále více
nemocný, čím zdravější a silnější bude její nevlastní syn.
Žena začala spřádat plány. Jednoho dne, když muž nebyl
doma, vyšla s nevlastním synem hledat bylinu. Došli až
k propasti. Když nevlastní syn stál na okraji, macecha
do něj strčila. Žena, vědoma si činu, který spáchala,
nevěděla, co si počít. Vrátila se k propasti a skočila do
ní. Když se muž vrátil domů a ženu se synem nenašel,
vydal se je hledat. Došel až k propasti, kde slyšel tichý
pláč. Syn se zachytil o větev stromu, a tak se zachránil.
Proto propast nese jméno Macocha.
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Tour de Farm – Ekofarma Pařilovi
Ekofarma Pařilovi je rodinná farma hospodařící dle zásad ekologického zemědělství.
Hospodaří v souladu a s přírodou a s pokorou
k ní. Všechny jejich produkty mají platný bio
certifikát. Farma nabízí sezónně k prodeji zeleninu (brambory, červenou řepu, dýně), maso
(jehněčí, skopové), prodej mléka a vajíček ze
dvora, poskytují kurzy tradičních textilních
řemesel (předení na kolovrátku, tkaní na
stavu, plstění, činění kůží) i prodej bylinek
(např. měsíček, echinacea, divizna, chrpa).
Na farmě je možné si domluvit exkurzi pro
skupinu i jednotlivce do života zvířat na pastvinách i ekologického zemědělství, ukázky
zpracování ovčí vlny či projížďky na koni.
www.ekofarmaparilovi.cz

Kde nakoupíte regionální produkty?
* Ekofarma Pařilovi – Otinoves 238
* Mlékárna Otinoves s.r.o. – podniková prodejna
U Mlékárny, Otinoves 201
* Crhákovic Krámek – prodejna regionálních
potravin, Blansko (Edvarda Beneše 2497)
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Opavské Slezsko
V létě všechno zpomalí, čas příjemně plyne, dopřáváme si výlety, odpočinek, dovolenou.
S dětmi či vnoučaty nostalgicky vzpomínáme, jak jsme prázdniny trávili kdysi my,
a vyprávíme laskavé a dobrodružné vzpomínky. Zveme vás do Opavského Slezska, kde
můžete společně s regionálními výrobci strávit nejednu příjemnou chvilku.
Šperky z místních kamenů patří do série výrobků, při jejichž tvorbě Lenka
Libosvárská z Opavy používá kameny nalezené při svých toulkách regionem
Opavského Slezska. „Často a ráda pracuji s břidlicí nasbíranou na Budišovsku a na Vítkovsku, tam ji v lese najdete na každém kroku,“ říká Lenka
Libosvárská a dodává, „v blízkosti Opavy se dá najít také sádrovec. Některé
kameny mají tak zajímavý tvar, barvu i strukturu, že ke mně doslova mluví.“
Kameny jsou do šperku zasazeny technikou měkkého pájení, podle potřeby
ozdobeny kouskem exotického minerálu a zavěšeny na vhodném závěsu.
Každá nositelka tohoto jedinečného šperku si nese na krku příběh krajiny
Opavského Slezska.
„Voda a život v ní mě uchvátily poprvé v deseti letech,“ říká Pavel Válek
z Moravice. „Od té doby jsem začal objevovat tento svět prostřednictvím
rybářského prutu,“ nadšeně doplňuje mladý rybář, který si během studia
prohluboval vědomosti ohledně chovu ryb, ale také pronikal do tajů rybí
kuchyně: „První salát nebo karbanátky na sebe nenechaly dlouho čekat.
Když se pak naskytla možnost otevřít si prodejnu a vyrábět vlastní pochutiny,
neváhal jsem,“ doplňuje Válek.
Pod souhrnným názvem Výrobky z nakládaných ryb nabízí rybí delikatesy,
jako je rybí salát s majonézou, rybí salát s jogurtem, kapří pepřenky a zavináče.
Všechny výrobky vynikají svou jedinečnou chutí díky povaze a charakteru marinád, přičemž zachovávají tradiční octovou příchuť ryb. Dalším certifikovaným
výrobkem je uzená ryba. Uzení jako tradiční způsob zpracování probíhá v elektrické udírně, médiem je dřevěná štěpka a piliny. Pro nakládání ryb se používá
pouze sůl. K uzení vybírá Pavel Válek několik druhů ryb, zejména pstruha
duhového, kapra a amura původem z Dolního Benešova, Kružberku a Uhlířova.
www.ryby-opava.cz
Medovina ze Včelařství Haburovi ze Závady je připravena z nejlepších medů,
pitné vody ze Závadského vrtu, s přidáním propolisu a unikátních Dolských
kvasinek. Jaroslav Habura navazuje na dlouholetou včelařskou tradici. Už
v mládí nakukoval pod ruce zkušeným včelařům v rodině a výsledek na sebe
nenechal dlouho čekat. „Už v roce 1991 jsem začal včelařit a v roce 2015 byl
oceněn náš med jako nejlepší Med roku Moravskoslezského kraje,“ vzpomíná
pan Habura. Od stáčení medu byl jen krůček k dalšímu zpracování. A protože
medovina se přímo nabízela, navíc je to tradiční nápoj našich předků, začal
experimentovat s její výrobou. „Ruční výroba medoviny je fyzicky i časově
náročná, kvasí 2 měsíce a zraje minimálně jeden rok, proto se její výrobě
věnuje jen málo včelařů,“ doplňuje Jaroslav Habura. Haburovic medový
stánek můžete navštívit na jarmarcích a trzích na Opavsku. Po telefonické
domluvě můžete navštívit jejich medový sklípek v Závadě, ochutnat a zakoupit
originální 100% přírodní medovinu – MEDUcínku.
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Pod názvem Flancky se skrývá rodinná firma z Opavy, která se zabývá pěstováním výhonků čili „flancek“. „Jsou to mladé rostlinky, které po 7-12 dnech
sklidíme a čerstvé dodáme rovnou ke konzumaci. V této fázi růstu výhonky
obsahují mnohonásobně více hodnotných živin a vitamínů ve srovnání
s dospělou rostlinou,“ říká Alena Fischerová a dále vypráví: „V naší vertikální
pěstírně pro vás celoročně pěstujeme 13 druhů výhonků, při stejné teplotě,
světlu a vlhkosti a při minimální spotřebě vody.“ Mezi nejoblíbenější patří
mohutné a křupavé výhonky slunečnice oblíbené pro svou oříškovou a jemně
nahořklou chuť, výhonky hrášku jsou proslulé svou výraznou nasládlou
chutí, štiplavou a jemně sladkou chuť poskytnou výhonky hořčice, výhonky
ředkviček odrůd Rambo a Red Rose jsou charakteristické svou pikantní chutí,
která každému jídlu dodá svěží šmrnc. „Zajímá nás, co vám chutná, a tomu
přizpůsobíme také nabídku,“ uzavírá Alena Fischerová. Flancky – výhonky
dodávají domácnostem ve výdejních okénkách, ale také do restaurací, kaváren
i školních jídelen, kde doladí vzhled i chuť vašich jídel k dokonalosti.
Ochutnejte tyto malé rostlinky s ohromnou silou a skvělou chutí i vy!
www.flancky.cz

Budišov nad Budišovkou, město opředené pověstmi a legendami
Když na svých letních toulkách zavítáte do Budišova nad Budišovkou, nezapomeňte navštívit
Muzeum břidlice, které sídlí v budově bývalého
mlýna, nejstarší stavby ve městě. Moderní geologická expozice a zahrada plná břidlicových
překvapení pro vás bude neobyčejným interaktivním zážitkem. A když vás historie dobývání
břidlice zaujme, můžete v jejím objevování
pokračovat po téměř 70 kilometrech naučných
břidlicových stezek. Ale zůstaňme ještě na chvíli
v Budišově. Jeho z dálky viditelnou dominantou je barokní kostel zasvěcený Nanebevzetí
Panny Marie. Stavba byla započata v roce 1745
a kvůli nedostatku financí byly věže zastřešeny
pouze provizorně. Teprve díky finančním darům
občanů byly v roce 1912 dostavěny. Traduje se, že
při budování chrámu vedla nad domy z náměstí
stezka z desek a že tkalci každý večer dopravili
na lešení tolik cihel, kolik jich bylo potřeba
na celodenní práci. Jako poděkování dostal
tento cech k užívání kůr do té doby, než jim byl
odebrán „pro páchání nepravostí.“

Jedna z budišovských pověstí říká, že když
v budišovském kostele na Bílou sobotu zvoní
zvony Gloria, otevírají se vchody do podzemí.
Jeden z vchodů leží prý pod nedalekými zbytky
hradu Vildštejna a skrývají se v něm veliké
poklady. Ten, komu se podzemí otevře, může
si nabrat zlata a stříbra, kolik unese. Musí
se ale včas vrátit, protože vchody se zavírají
s posledním tónem zvonů. Kdo nestihne opustit
podzemí, musí tam zůstat do příští Bílé soboty.
Jiná z budišovských pověstí je spojena se smírčím křížem za kostelem. Smírčí kříže obvykle
připomínají příběhy plné násilí a bolesti, ale
také pokání a smíření. Tyto kamenné artefakty
zpravidla stojí na místě, kde se stal hrdelní
zločin. Ve středověku mohl provinilec v rámci
takzvaného smírčího práva zločin odčinit
například vytesáním a vztyčením kamenného
kříže. V tomto případě jde o metr vysoký pískovcový kříž, který připomíná násilnou smrt
opavského apatykáře Kratiny. V převleku se
vydal do Budišova za rychtářem, který mu dlužil
peníze. Výprava byla sice úspěšná, bohužel
na zpáteční cestě Kratinu zabil neznámý vrah
v lesích mezi Melčí a Litultovicemi. Na pravé
polovině hlavy a břevna kříže je pět téměř
neznatelných důlků, dle pověsti kouzelných.
V blízkosti kříže je umístěna kamenná stéla
z roku 1699.
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Zámecká medárna
Při návštěvě medového obchůdku a bistra Zámecké medárny
v areálu šilheřovického zámku se vám budou sbíhat sliny.
Příjemní majitelé rodinné firmy Robert a Katka Chlebišovi
objasňují, jak funguje jejich Medoo, sociální podnik: „Místo
funguje jako manufaktura, bistro a obchůdek v jednom.
Ochutnáte tady ty nejlepší medové dobroty.“ A opravdu,
v chladících vitrínách už na zákazníky čekají nejrůznější
druhy medovníků a jiných dezertů, perníčky, dokonce
medová zmrzlina nebo třeba medový cider. „Zpracováváme med a vyrábíme tady všechny tyto výrobky podle
vlastních receptur, které dlouho ladíme. A pro dokonalou
chuť používáme samozřejmě ty nejlepší dostupné suroviny,“
dodává Robert Chlebiš. Po předchozí domluvě nabízejí
také apiterapie a exkurze pro školy a školky v Medárně
a Apidomku.
V obchůdku pak můžete koupit nejen med, ale také další
sortiment výrobců z regionu. Otevřeno mají od úterka do
neděle, v letním období od 8 do 18 hodin, v zimním období
od 8 do 17 hodin.
Kontakt:
Zámecká medárna
Zámecká 3, Šilheřovice
tel.: +420 734 467 089
e-mail: objednavky@medoo.cz
www.medoo.cz

Kde nakoupíte regionální produkty?
* Řemeslné výrobky jsou k dostání v Turistických informačních centrech v Opavě, v Hradci nad Moravicí a v
Hlučíně.
Potraviny z regionu zakoupíte např. v prodejnách:
* Slezská zahrádka, Opava (Dolní náměstí 21)
* Statek U Veverků, Bohuslavice (Severní 498)
* Vitaminátor podniková prodejna, Opava (Nákladní 2)
* Bezobalová prodejna U Kaštanu, Opava (Ratibořská
115)
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Orlické hory
Přívětivá a mírná příroda, současně velmi rozmanitá, krajina horských strání
s dalekými výhledy i širokých říčních niv, krajina upravených obcí a čistých
měst, to vše charakterizuje oblast Orlických hor a Podorlicka.

Dílna tuitui – od ovčího hřbetu až k
finálnímu výrobku
Značka tuitui nabízí autorské plstěné hračky,
šperky, plastiky a dekorace, které mají původ na
svazích Orlických hor. Právě tam se totiž pasou
ovce, jejichž vlna je výchozím materiálem k jejich
výtvarné tvorbě.
Přímo z ekofarmy, kde ovce chovají, si jednou ročně
přiváží Ira a Petr Smolkovi domů větší množství
čerstvě ostříhaného ovčího rouna. Celý proces
zpracování a přípravy vlny probíhá plně v jejich
režii. „Přebranou surovou vlnu ručně pereme, poté
češeme či mykáme, barvíme… Pak přichází na řadu
autorský návrh výrobku (plastiky, šperku, dekorace),
kterému obvykle předchází řada náčrtků. Úplně
nakonec bereme do rukou speciální nástroje –
plsticí jehly, díky kterým dostává vlna trojrozměrnou podobu,“ říkají Smolkovi. A výrobek, zhotovený
technikou tzv. suchého plstění je konečně na světě!
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Pastvinská přehrada
Přehradní nádrž na horním toku
Divoké Orlice nabízí ze své hráze
krásný pohled na vyrovnávací nádrž
Nekoř a na přehradní vodní plochu.
Její využití je v létě jednoznačné!
Jedná se totiž o nádherné rekreační
místo, které nabízí koupání, potápění,
rybaření, vodní lyžování, ale projedete
se tu také na lodičkách, šlapadlech
různých podob a oblíbených elektrolodích. Nejen ty vám umožní poznat
krásná zákoutí této údolní přehrady.
Okolí Pastvinské přehrady je kouzelné, a když se rozhodnete přehradní
jezero obejít celé, může vám to trvat
více než 4 hodiny, neboť budete
muset urazit zhruba 17 km. Cestu
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vám může pomoci zkrátit vláček Pastviňáček, který jezdí okolo přehrady,
a nejen pro děti může být příjemnou
atrakcí. V průběhu jízdy vám bude
vláček vyprávět mnoho zajímavých
informací z historie údolní přehrady.
Stylové ubytování ve vybavených zrekonstruovaných chatkách, stanování
i stání karavanů nabízí autocamp
ATC Šlechtův palouk. Ten přispívá
ke klidné a odpočinkové atmosféře
oblasti a je umístěn v bezprostřední
blízkosti vodní plochy. Okolí pastvinské přehrady poskytuje mnoho
příležitostí pro turistiku a cykloturistiku. Neváhejte a vydejte se podívat.

Tour de Farm – Farma pod Lipou
Farmu založili Páchovi v roce 1991 zakoupením hospodářských budov v Rokytnici v Orlických horách a začali
s chovem dojných krav plemene českého strakatého skotu.
Hospodaří zhruba na 130 ha a každý den se starají o cca 100
ks dobytka, několik koní a dalších hospodářských zvířat.
Farma se nachází v romantické krajině Orlických hor.
Prostředí je vhodné pro letní i zimní sporty a rekreace.
Díky současné situaci v zemědělství v České republice
byli donuceni se věnovat nejen produkci mléka, ale i zpracování dalších mléčných výrobkům. Mléčné výrobky na
farmě můžete koupit každý den od 17:00 do 18:30 hodin.
www.farmapodlipou.cz

Nenechte si ujít
2. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
30. 7.
15. 8.
21. 8.
27. 8.
13. 8.
18. 9.
10. 9.
19. 9.

Kde nakoupíte regionální produkty?
* STODOLA farmářské potraviny, Nové Město nad Metují
* Farma SOKOL, Liberk – Rampuše, Rychnov nad
Kněžnou
* Chráněné dílny Kopeček, Bartošovice v Orlických
horách
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Farmářské trhy, Lanškroun
Farmářské trhy, Lanškroun
Choceňské trhy, Choceň
Farmářské a řemeslné trhy, Doudleby nad Orlicí
Farmářské trhy, Lanškroun
Farmářské a řemeslné trhy, Doudleby nad Orlicí
Choceňské trhy, Choceň
Farmářské trhy, Lanškroun
Farmářské trhy, Lanškroun
Choceňské trhy, Choceň
Farmářské trhy, Lanškroun
Farmářské a řemeslné trhy, Doudleby nad Orlicí
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První ročník unikátní akce,
při níž můžete navštívit certifikované regionální výrobce
v jejich autentickém prostředí

P RTA APERTA

brány dílen, výroben a farem dokořán
brány dílen, výroben a farem dokořán

sobota 25. 9. 2021
Mapu zapojených dílen, výroben a farem a podrobnosti
o připravovaném programu najdete na

www.porta-aperta.cz
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Regionální značky

Podkrkonoší
Léto v Podkrkonoší, to je vůně čerstvého sena, dozrávajícího ovoce, obilí
i zeleniny. Stromy se vybarvují červenajícími třešněmi, modrými švestkami,
letními jablky. Vzduch se tetelí horkem, skřivani vysoko v oblacích zpívají slunci
na počest a příroda opět předvádí zázrak.
Poslední rok se zcela lišil od let předcházejících, kdy se naše životy
ubíraly podle zavedených a daných pravidel. Uplynulý rok vzala
většina tradic a opakujících se rituálů za své. I přes potíže, které
pandemie přinesla, se o značku PODKRKNONOŠÍ regionální
produkt ucházelo celkem 6 nových producentů a všichni také
jednoznačně certifikační komisi přesvědčili o jedinečnosti svého

podnikání a svých produktů. Rodina producentů nesoucí značku
PODKRKONOŠÍ regionální produkt je nyní bohatší o Zahradní
keramiku, Řemeslné výrobky z pekárny Švamberk, Ekologické
hovězí maso z Podzvičinska, Miletínské pivo, Skleněné vánoční
ozdoby a Dobroty od tetičky – džemy, povidla, sirupy.

Z Hořic na vrch Gothard a dál
Hořice v Podkrkonoší jsou malé město v Královéhradeckém kraji.
Jeho okolí je bohaté na turistické i cyklistické trasy a stačí si určit
náročnost výletu. Pokud máte s sebou děti, pak přijměte nabídku
na příjemnou procházku, kterou si užijí malí i větší výletníci. Nad
Hořicemi se tyčí vrch Gothard, kde se v dubnu 1423 odehrála
vítězná bitva husitů vedená již slepým Janem Žižkou z Trocnova
nad Čeňkem z Vartenberka. Hřbitov na vrchu Gothardu se pyšní
krásným monumentálním portálem, který je zdoben sochami
významných českých sochařů a patří k neopomenutelným cílům
mnohých návštěvníků Hořic.
Sochařský park na Gothardu nabízí sbírku čítající více než sto
pískovcových plastik sochařů z Evropy, Asie a Ameriky, které zde
vznikaly v rámci Sochařských sympozií od 60. let minulého století.
Z Gothardu se vydáte k lomu U svatého Josefa – mimochodem
odtud pochází i pískovcový kvádr, který byl věnován jako základní
kámen pro stavbu Národního divadla v Praze. Krásnou přírodou, lemovanou sochařskými díly, loukami a později lesy, vede
Chlumíčkova stezka vybavená naučnými panely, které zaujmou
a vyzkouší znalosti malých i starších dětí. Stezka dovede návštěvníky k Lesnímu prameni Kalíšek.
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Na dohled od pramene Kalíšek se nachází prvorepublikové přírodní
koupaliště Dachova, které bylo nedávno citlivě revitalizováno.
Po příjemném osvěžení v jeho chladné vodě se vydáte přes obec
Dachova lesní stezkou zpět do Hořic. Míjet budete Kapli Panny
Marie Hlohové, empírovou sakrální stavbu, kterou nechal v roce
1826 jako poděkování za to, že se Hořicím vyhnula epidemie
cholery, vybudovat hořický rodák a profesor J. L. Jandera. Je
odtud krásný výhled na celé Hořice a jeho okolí a při dobrém
počasí uvidíte na obzoru Orlické a Železné hory i Kunětickou
horu u Pardubic.
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Hořické trubičky – od rodinné pochoutky po světový úspěch
Nejznámější hořickou kulinářskou specialitou
jsou sladké trubičky. Jejich recepturu přinesli
podle legendy do Hořic napoleonští vojáci,
kteří se vraceli z nevydařeného tažení v Rusku.
Raněných uprchlíků se tehdy ochotně ujali
hořičtí sousedé, jednoho z nich, údajně kuchaře
samotného Napoleona, vyléčila paní Líčková,
a on, nemaje jiných prostředků, prozradil jí
recept oblíbené císařovy pochoutky. Psal se
rok 1812. Sousedka Líčková zpočátku využívala
receptu pouze pro svoji soukromou potřebu při
rodinných slavnostech a jako sladkou pozornost
k obdarování známých. Ale trubičky získávaly
na oblibě, množily se dotazy, rostl zájem, a tak
její dcera ve snaze vyhovět poptávce, aniž by
bylo tajemství prozrazeno, obcházela domy
a pečení se jí postupně stávalo zaměstnáním.
S kleštěmi na oplatky v nůši nebo na trakaři
putovala od stavení ke stavení po městě
i okolních vsích, čímž si vysloužila přezdívku

„trubičková bába“. Ačkoli se postupem času
množí více či méně zdařilé napodobeniny, pravá
receptura se dědí po přeslici pouze v jedné
rodině.
Rodinné tajemství výroby zdokonalil Karel
Kofránek, cukrář, který se do rodiny přiženil.
Na jeho vynález – elektrický přístroj na výrobu
oplatek – byl roku 1898 udělen patent. V té době
již byly Hořické trubičky vyráběny komerčně
a byly dokonce exportovány do Německa,
Anglie, Francie, Turecka, Ameriky a Šanghaje.
Získaly také řadu diplomů a ocenění na domácích i zahraničních výstavách.
Ve 20. století byla výroba trubiček záležitostí
víceméně jednotlivců, v Hořicích se peklo oficiálně jen malé množství tohoto zboží, které
bylo i pro domácí obyvatele nedostatkovým.
Rozmach výroby trubiček nastal až po roce 1989,
kdy se do podnikání pustila řada soukromých

výrobců. V současnosti se výrobou zabývá 8 velkých firem, z nichž většina je členem Sdružení
výrobců Hořických trubiček. Díky společnému
úsilí a ojedinělému fenoménu Hořických trubiček byl velkým úspěchem Sdružení v roce
2011 zápis výrobku do katalogu zeměpisných
označení EU.
Zdroj: https://infocentrum.horice.
org/o-meste/tradice/horicke-trubicky

Tour de Farm – Ovocnářská farma
Ovocnářská farma Petra Kareše hospodaří
na jižních svazích Chlumů v podhůří Krkonoš.
Převážná část sadů se nachází v katastrálním
území obce Ostroměř. Ta je známa také jako
rodiště spisovatele Eduarda Štorcha a filmového režiséra Karla Zemana.
Ovocné stromy se zde pěstovaly od nepaměti a z
tohoto kraje pocházejí dvě významné ovocné
odrůdy. Jednou z nich je Karešova srdcovka
raná – vynikající odrůda třešně, kterou vyšlechtil předek současného pěstitele, pan František
Kareš. Druhou je původní a nejznámější česká
odrůda jabloně – Holovouské malinové, ze
sousední obce Holovousy.
Farma Karešových pokračuje v rodinné tradici sadařů-ovocnářů, která nebyla dosud

Kde nakoupíte regionální produkty?
* Výrobců tradičních hořických trubiček je
několik, ale přímo v Hořicích je pouze firma
Jana Kubištová - JANKA držitelem certifikátu.
Ve firemní prodejně v Klicperově ulici 2171
v Hořicích (nedaleko benzinové pumpy na tahu
Hradec Králové-Jičín) si můžete vybrat z bohaté
nabídky oplatkových výrobků.
* pivovar JungBerg, Hořice (ul. Riegrova 619)
* prodejna potravin, Švamberk
(nám. J. z Poděbrad 154) – bohatá nabídka
chutného čerstvého pečiva připravováno.

přerušena. V současné době obhospodařuje
farma 40 ha ovocných sadů. Největší výměru
sadů představuje výsadba jabloní a třešní, dále
jsou zastoupeny švestky, hrušně, meruňky.
Farma se zaměřuje především na malé prodejce
a spotřebitele. Ovoce je dodáváno od období
sklizně až do měsíce dubna téměř neomezeně.
Sady se nacházejí v pásmu hygienické ochrany
vod, a tím je dána minimalizace použití chemikálií, farma produkuje kvalitní ovoce.
Svoji produkci ovoce a výrobků z něj nabízí pan
Kareš ve farmářské prodejně v obci Ostroměř
strategicky umístěné u hlavní silnice z Jičína
do Hradce Králové.
www.karesovoovoce.cz

Nenechte si ujít:
30. 7.–1. 8. Bažantnice ještě žije, Lázně Bělohrad
24. 7. Svatoanenské zahradní slavnosti, Žireč (kulturní program, řemeslný jarmark,
regionální dobroty – 20. ročník krásné tradice)
29. 8. Slavnosti sv. Bartoloměje, Holovousy (tradiční pouť)
4. 9. Slavnosti hořických trubiček, Hořice (celodenní trhy s doprovodným programem)
11. 9. Slavnosti hořického piva, Hořice (akce pořádaná hořickým pivovarem JungBerg)
11. 9. Tradiční posvícení v Tetíně (od 13:00, pouť s jarmarkem regionálních produktů)
18. 9. Slavnosti jablek a cibule, Lázně Bělohrad (zaměřené na regionální produkt,
doprovodný program pro malé i velké, loutkové divadlo, kapely)
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Polabí
Navštivte region Polabí, kraj úrodný a přívětivý k bytí, a pomozte nám ho po
covidovém roce zase oživit. Máme zde mnoho krásných míst, i když to třeba
nejsou známé turistické lokality. O to víc si je užijete v klidu a bez davu turistů.
Novým držitelem certifikátů Polabí regionální produkt se stala společnost Montamilk, s.r.o. Komise jí udělila regionální značku pro hovězí
maso a také čerstvé kravské mléko.

Tour de Farm – Montamilk, s.r.o.
Naše společnost se zabývá zemědělskou prvovýrobou v oblasti živočišné a rostlinné výroby. Firma Montamilk vznikla v roce 1994. Jako
jedni z mála v našem okolí máme živočišnou výrobu, zaměřenou
na produkci mléka a výkrm skotu. Naším cílem je vyrábět kvalitní
a dobré. V provozní době si u nás můžete zakoupit čerstvé syrové
mléko, mléčné výrobky – jogurty a čerstvé sýry kravský hnůj a balíky
sena. Přijímáme objednávky na balíčky hovězího masa. Po telefonické
dohodě zajistíme exkurzi po našem provozu (vhodné pro školy nebo
větší skupiny). Přijďte se přesvědčit :-)
www.montamilk.cz

Naučná stezka Pěnčický okruh

Údolím Bohumilského potoka

Naučná stezka Pěnčický okruh seznamuje s lesnickými zajímavostmi
Černokostelecka, zdejšími běžnými i neobvyklými dřevinami a činností
Školního lesního podniku, který zdejší lesy a rybníky spravuje jako
výukový a výzkumný prostor České zemědělské univerzity v Praze.
Odbočky ke studánkám jsou značeny ukazateli.

Procházka údolím Bohumilského potoka se
třemi nově obnovenými studánkami u Kostelce nad Černými lesy, spojená s prohlídkou
mokřadních biotopů, to je místo, které oceníte
hlavně za horkých letních dnů.

www.regionalni-znacky.cz
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Procházka Nymburkem
Pro příznivce historie nabízíme procházku Nymburkem, při které
můžete hledat zazděnou dělovou kouli na kapli Sv. Jana Nepomuckého, nebo obdivovat štukový reliéf rozprostřený po celé šířce uliční
fasády secesního domu MUDr. Antonína Brzoráda na Palackého
třídě, který zachycuje scénu příjezdu budoucí české královny, dcery
českého a polského krále Václava II. a matky císaře Karla IV. Elišky do
Nymburka v roce 1310. Reliéf vznikl na počest 600. výročí příjezdu
Elišky do Nymburka.

Až pojedete na výlet do krásného
historického města Kouřimi, zastavte
se na farmě Radka Procházky, který
se specializuje zejména na jahody,
okurky nakládačky, česnek a jarní
sadbu zeleniny a květin.

Farmářské trhy v POLABÍ
* Kolín – každou středu na Karlově náměstí
* Benátky nad Jizerou – každou středu v čase 8–14 hod,
Na Burse
* Lysá nad Labem – každou středu dopoledne, Husovo
náměstí
* Nymburk – každý čtvrtek od 8 hod, náměstí
Přemyslovců
* Poděbrady – každý pátek 8–15 hod, Jiřího náměstí
* Čelákovice – každou sobotu v čase 7:30 – 12 hod,
náměstí 5. května
* Milovice – každou sobotu v čase 7:30 – 12 hod,
náměstí 30. června
* Mělník – každou sobotu 8–12 hod
Přijeďte se i vy podívat do Polabí, ochutnejte naše regionální
výrobky a odvezte si na památku výrobky srdcem a láskou
dělané. A kde je můžete pořídit? Buď přímo u našich producentů, jejichž seznam naleznete na webových stránkách:
www.regionalni-znacky.cz/polabi nebo na znovuotevřených
farmářských trzích v našich velkých městech.

Nenechte si ujít:

V Nymburce zavítejte na adresu Dlouhá třída 32 –najdete zde
pekárnu, bistro a koloniál s regionálními výrobky provozovaný
sociálním podnikem LEMANTA. Je zde také výdejní místo
online farmářského tržiště Scuk.cz. LEMANTA zahájila provoz
e-shopu s pestrou nabídkou nejen vlastních produktů. Výdejní
místa jsou v Nymburce, Kolíně a Kutné Hoře.

17. 7.
2.–5. 8.
20.–22. 8.
26. 8.
11. 9.
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Barvy léta, Poděbrady – hudební festival
Filmové léto, Český Brod
VIX. Lodě na Labi 2021, Nymburk
Hudební festival Soundtrack, Poděbrady
Tradiční sousedský jarmark, Plaňany
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Osvěžte se u lesních studánek v údolí Bohumilského potoka
Údolí Bohumilského potoka na rozhraní katastrů obcí Jevany
a Konojedy je kouzelným koutem přírody Černokostelecka. Na
návštěvníka může působit až magicky. Údolí je zaříznuté do
terénu, proti okolí téměř stometrovým výškovým rozdílem, ve
dně má nějakých 50 až 100 metrů, je orientované k severu a do
tohoto „trychtýře“ sbírá vodu od rozvodí u Kostelce nad Černými
lesy. Přímo na potoce a v blízkém okolí údolí zanikly v minulosti
obce Cukmantl a Aldašín. Údolím procházely lovecké chodníky
a pytlácké stezky. Nevelký Bohumilský potok, který v létě „sotva
teče“, se dokáže po letní bouřce vmžiku rozvodnit. Zbytky hrází
zaniklých rybníků jsou němými svědky bleskové povodně, která se
údolím prohnala v 19. století. Na levém břehu potoka rostou dosud
v lesním porostu staleté smrky místního ekotypu „Posázavský
smrk“, jako živá připomínka původních přirozených smrčin po
skončení poslední doby ledové. Je tu hluboký stín a zima tu trvá
trochu déle než v okolí. V létě se tu člověk schová před vedrem. Je tu
hojně zvěře, divočáci si užívají hustý kryt lesního podrostu. Z rána
vychází srnčí na blízká pole, není nouze o setkání s jeleny sika.
Lesnická historie těchto míst se začala psát po třicetileté válce, v 19.
století byla lokalita součástí knížecího revíru Bohumile. Lesníci
na svých současných mapách snadno identifikují trasy lesních
průseků z těch dob dochované a respektované. Mimo jiné důležité
úkoly měl tehdy hajný ještě jeden – každý z nich měl za povinnost
péči o jednu lesní studánku. Nebylo to nic samoúčelného, vydatný
zdroj pitné vody na cestě lesem byl důležitý pro osvěžení pro
všechny, kterým „les dával práci“. Dřevěný chleba stojí spoustu
dřiny, pramenitou vodou nikdo nepohrdnul.
Sucho posledních let důkladně vyzkoušelo vydatnost pramenů,
některé opravdu zanikly.

veřejné užívání univerzitních lesů. Projekt obnovy tří studánek
v údolí Bohumilského potoka byl podpořen z Programu rozvoje
venkova poskytovaného MAS Podlipansko – podpora rekreační
funkce lesa. Nad třemi původními studánkami „Pod oborou“,
„Pod Konojedskou chalupou“ a „Satorie“ vyrostly přes zimu
nové kamenné obruby, dřevěné stříšky kryté modřínovým
šindelem a vznikla dláždění přístupu k prameni. Lesníci se
dohodli se skauty z obcí, do jejichž katastrů studánky patří,
a proběhlo čištění pramenišť. Prameny jsou po krátké, ale na
srážky bohaté zimě vydatné a probuzeny čekají na návštěvníky
lesů.
Otvírání studánek. Otevřeme svoji mysl a srdce a vyslyšme prosbu
lesa, kterou v roce 1938 nechali lesníci vytesat do průčelí studánky
v arboretu v Řícmanicích u Brna:
„Milý člověče! Jsem dárcem tepla v tvém krbu za chladných
nocí a dárcem přívětivého chládku v žáru letního slunce.
Já jsem dal trámoví tvému obydlí a desku tvému stolu, ze
mne je lože, ve kterém spáváš, i kleč tvého rádla. Já jsem
dodal topůrko do tvé sekery a branku do tvého plotu. Ze
mne je dřevo tvé kolébky i tvojí rakve. Jsem tím, čím pro
blahobyt je chléb a pro krásu kvítko. Slyš tedy moji prosbu:
Nepustoš mne!“

O ty, které prošly touto zkouškou a nevyschly, je nutné se zase
postarat. Prameny zastřešit, zabránit úplnému zanesení, zastínit
okolí a zamezit vysušení, přebytečnou vodu odvést do potoka nebo
nechat níže roztéct do mokřiny a zamezit tak vzniku bahniska na
místě pramene. Obroubit pramen a neumožnit zavalení zeminou
při náhlých intenzivních deštích. Citlivě upravit okolí a přístupovou
cestu – ať je zase k prameni dobrý příchod a lze se u něj osvěžit.
Tento úkol si dali lesníci ze Školního lesního podniku v Kostelci
nad Černými lesy. Jde o „mimoprodukční funkci lesů“ a práci pro

Jiří Neuhöfer
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Slovácko
S létem přichází horko a s horkem žízeň. Víte, že na Slovácku dříve bylo běžné
při práci ve vinohradu zahánět žízeň vinným střikem? Dnes to zvládneme
i bez alkoholu, pokud je třeba poté sednout za volant. Mnohá vinařství vyrábějí
například vinné mošty.
SLOVÁCKO regionální produkt je novou značkou a při prvním přijímání certifikovaných výrobců úspěšně hodnocením
prošla hned tři vinařství se svými nealkoholickými výrobky. Každé je něčím zajímavé.

Vinařství SPIELBERG CZ z Archlebova vyrábí skvělé odrůdové mošty.
Kromě chuti zaujmou i vinětami,
jež pracují s podkladem zobrazujícím starý, tradiční vyšívaný ubrus
s lidovými ornamenty.
vinarstvi.spielberg.cz/

Rodinné vinařství Bartoníkovi v Mikulčicích má také
v repertoáru mošty, ale kromě nich je ještě specialistou
na vinná želé a hlavně sirupy, při jejichž výrobě využívá
plodů svých sadů, kde pěstuje například levanduli, mátu
a především černý bez.
www.vinobartonik.cz

Víno Sýkora z Čejkovic zase dokáže z vinných hroznů vytěžit úplně vše. Z vylisované
šťávy udělá mošt, z odpadu vybere zrníčka a vylisuje z nich olej, z vylisovaných
a usušených hroznových zrníček umele bezlepkovou mouku a z ní vám ještě upeče
výborné sušenky. Bonusem je pak výroba vinného džemu.
www.vinosykora.cz

www.regionalni-znacky.cz
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Tour de vinohrad
Už jste někdy na kole absolvovali Tour de vinohrad? Jezdí
se v Mikulčicích u Hodonína a peloton vede vždy zástupce
Rodinného vinařství Bartoníkovi. Projede s vámi vinice
a sklepní uličky v obci. Výlet je spojený s řízenou degustací

vín, sirupů, moštů a dalších specialit z vína či hroznů. Součástí
je také návštěva lidového muzea a vinařsko-vinohradnického
muzea v Mikulčicích. Na závěr jízdy ochutnáte vína a další
speciality v příjemném prostředí moderního vinařství.

Tornádo, které se obcí prohnalo 24. 6., kompletně zničilo vinice Rodinného
vinařství Bartoníkovi. Zda letos Tour de vinohrad vůbec bude, nyní netušíme.
Pro aktuální informace sledujte web vinařství či stránku TIC Mikulčice
https://www.infomikulcice.cz/event.php?id=7

Slovácký rok v Kyjově
I folklorem nepolíbení jedinci znají Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Mnozí si myslí, že jde o nejstarší folklorní festival v České republice
nebo snad i v Evropě. Starší je ale Slovácký rok v Kyjově. Právě v roce 2021
slaví 100 let od svého prvního ročníku. Za zrodem festivalu prezentujícího
tradiční kulturu více než čtyřiceti obcí Kyjovska stáli členové Sokola.
Aktuálně se stejně jako olympijské hry koná jen jednou za čtyři roky. Sté
výročí mělo být obrovské, ale ze známých důvodů nebude. Kyjovská chasa
se přesto nevzdává a ve dnech 12.-15. srpna uspořádá alespoň menší akce
k uctění kulatého výročí.

Tour der Farm – Bukovanský mlýn
Bukovanský mlýn u Kyjova je vyhlášeným výletním areálem. Ne
každý ale ví, že jeho součástí je i malá farma. Setkáte se zde s koníky,
oslíky, ovečkami či králíky. Až vás zvířátka unaví, můžete posedět
v restauraci, prohlédnout si lidovou expozici, zahrát si minigolf
nebo vystoupat do vyhlídky na vrcholu repliky větrného mlýna.

Vinařství SPIELBERG z Archlebova u Kyjova provozuje ve svém areálu
i sympatický obchůdek s dobrotami. Koupit v něm můžete různé regionální
potraviny. Vinařství Bartoníkovi na návsi v Mikulčicích u Hodonína
provozuje kromě penzionu či pošty i informační centrum, kde dostanete
nejen vše ze sortimentu vinařství, ale i dobrou radu kam na výlet. Víno
Sýkora je specialistou na skupinové programy. Uspořádá pro vás exkurzi
do vinic i do výroby, kde se zabývá i výrobou ovocných pálenek či portského
vína. Celý sortiment je k dispozici ve firemním informačním centru.
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Tradiční výrobek Slovácka
Těžko byste hledali místo, kde mají tradice a folklor takovou váhu jako na
Slovácku. O jejich dochování v podobě krojů, písní, tanců nebo výtečné kuchyně
se zasloužily minulé generace, a ty současné je oživují.
V současné době máme téměř 80 výrobců a v letošním roce jsme
přijali do naší rodiny další tři výrobce.
Paní Alena Minaříková z Kelníků vyrábí krojové vyšívání. Ke krojovému
vyšívání ji přivedla její babička.

Dalším novým držitelem značky je Aneta Šejnová z Boršova
u Kyjova, která se zabývá výrobou krojových součástí.

Poslední nově certifikovanou je Marie Čiháková, která vyrábí kraslice
technikou batikování. Při technice batikování se ornament maluje
voskem na bílé vajíčko – vzniká tzv. bednění a postupně se namáčí do
jednotlivých barevných tónů při důsledném zachování posloupnosti
barev – od oranžové, červené k černé. Závěrečná fáze spočívá v otopování, tedy stírání vosku z povrchu vajíčka, které je možné pouze
opatrným nahříváním zabedněné kraslice nad plamenem kahanu.

Velehrad – Chabaně – sekvojovec obrovský – Břestecká skála – hrad Buchlov
Vychutnejte si léto naplno v krásné přírodě. Vydejte se
na jednu z etap Cyrilometodějské stezky. Vyjděte z Velehradu, místa opředeného historií, po trase č. 6 vedoucí až
do Buchlova. Na trase uvidíte mimo jiné památný strom
– sekvojovec v Chabaních, který je nejtlustším stromem
tohoto druhu v ČR. Pokračujte dál k Břeštecké skále, odkud
si vychutnáte krásný výhled do okolí. Nedaleko skály je na
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stezce také možnost občerstvení. Z rozcestí Pod břešteckou
skalkou se vydejte po zelené trase až na hrad Buchlov. Délka
trasy z Velhartic do Buchlova je 7,8km.
https://mapy.cz/s/pujukubavu
Více se o Cyrilometodějské stezce dozvíte na stránkách
www.cyril-methodius.cz
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Matyášova brána v Uherském Hradišti – stojí v bývalé jezuitské
zahradě nedaleko budovy obchodní akademie. Je to jediná dochovaná
městská brána a jeden z mála pozůstatků původního městského
opevnění. Původně se nazývala Zadní, po požáru v roku 1609 Shořelá,
někdy i Královská. K bráně se váže pověst týkající se její výšky. Brána
prý je proto tak nízká, aby pyšný král Matyáš musel sklonit hlavu, až
bude projíždět městem. Pravdou však je, že tato brána byla branou
strategickou. Vedla totiž směrem k lesu a sloužila občanům města,
aby tudy mohli uprchnout a skrýt se před nepřáteli.

Strážnice
Při toulkách po Slovácku rozhodně stojí za to
navštívit Strážnici. Můžete si projít skanzen,
projet se po Baťově kanálu nebo se dozvědět
více o modrotisku, který je zapsán na seznam
nehmotného dědictví UNESCO. Ve Strážnici
se totiž nachází jedna ze dvou posledních
modrotiskových dílen v ČR a je možná
i komentovaná prohlídka dílny, kde se seznámíte s procesem výroby a je možný i nákup
v podnikové prodejně. Modrotiskařskou dílnu
založil před více než 110 lety Cyril Joch a nyní
zde pracuje již pátá generace tiskařů. Více na
www.straznicky-modrotisk.cz

Kde nakoupíte regionální produkty?
* Prodejní expozice Tradiční výrobek Slovácka, Uherské Hradiště (Masarykovo náměstí 21)
e-shop - www.tradicnivyrobek.cz
* Regionální centrum Hodonín, Hodonín (Masarykovo nám. 115/27)
* Skanzen Modrá

Slovácká kuchařka
Tradiční slovácké recepty jsou většinou jednoduché, z běžně dostupných surovin, přesto velmi chutné. I to nahrává popularitě dvou
dílů Kuchařky tradičních pokrmů na Slovácku. Ta je sice aktuálně
vyprodaná, Region Slovácko však letos plánuje dotisk.
Vzpomínáte, jak to vonělo v kuchyni maminky, babičky? Postrádáte
recepty, které vás vrátí do dětství? Tradiční kuchyně Slovácka je jedním
z odkazů našich předků, které se přenáší z generace na generaci jako
poklad. Objevte i vy poklad slovácké gastronomie díky Kuchařce
tradičních pokrmů na Slovácku! Nyní v předprodeji ve dvou dílech,
ve zcela novém vydání!
Více na www.slovacko.cz/slovackakucharka
nebo na www.facebook.com/RegionSlovacko
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Šumava
Pokud zavítáte na Šumavu, nezapomeňte vyzkoušet některé z našich pravých
šumavských výrobků, služeb nebo zážitků, všechny naleznete na našem webu
www.regionalni-znacky.cz/sumava a s novými se můžete seznámit právě teď.

Pravé šumavské výrobky
Obrazy z Ateliéru s duší
Maluji a tvořím celý svůj život. Barevná paleta se u nás
dědí po generace. Já jsem v pořadí třetí. Obrazy z mého
ateliéru mají unikátní atmosféru a zvláštní kouzlo. Jsou
výrazné, pravdivé a nebojí se výjimečnosti. Plátna plná
květin nejsou jen záznamem toho, co u nás roste, ale
i uměleckou interpretací mojí milované Šumavy – romantické a tajemné. Pořádám též mnohé výstavy a akce.
Poslední víkend v září v rámci Víkendu otevřených ateliérů
otvírám každoročně tvůrčí dílny, kde můžete tvořit i vy.
Kdykoliv jste srdečně zváni do Ateliéru s duší!
Jarka Papežová – Ateliér s duší
tel.: +420 608 962 963
e-mail: ateliersdusi@centrum.cz
web: www.ateliersdusi.cz

Tiffany vitráže
Skleněné vitráže vyrobené tiffany technikou vsazené do jednoho kusu dřeva. Takové
malé kouzlo. Mé výrobky ozvláštní prostor, rozzáří jej barvami. Dřevo, pocházející
ze starých fošen, které 100 let sloužily jako strop šumavské stodoly, dřevo třešně,
která stála u cesty, nebo tmavé dřevo ořechu, jež rostl na zahradě. Vyřezávám různé
tvary, do kterých frézuji drážku tloušťky tabulky skla. Obrousím a natírám přírodním
olejem nebo voskem, tak aby mohlo zdobit zahradu i byt. Sklo má nekonečně
mnoho barev, struktur a vzorů. Řežu z něj tvary, které ladí do výsledného výrobku.
Kousky skla obrousím, obalím měděnou páskou a postupně zasadím do vyfrézované
drážky. Vznikne výsledný obraz. Vitráž pak spájím dohromady cínem a tím vlastně
vznikne jeden kus skla v jednom kuse dřeva. Nic navíc. Tak, aby vznikla harmonie,
na kterou bude radost pohledět. Každý výrobek je originál. Ráda vyrobím různé
vitráže na zakázku.
Ing. Helena Valenzová – Juliver-Art
tel.: +420 776 295 490
e-mail: juliverart@gmail.com
www.juliver-art.cz
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Vyzkoušejte Šumavskou pohostinnost
Pension Grantl
Pokud se k nám vydáte, můžete se těšit na jedinečnou
prvorepublikovou atmosféru obklopenou okouzlující šumavskou přírodou. Budete si užívat klidu
a nádherného výhledu, ale přitom budete jen pár
kroků od centra městečka s veškerou občanskou
vybaveností. Apartmány jsou luxusně vybaveny a spát
můžete ve více něž sto let starých zrestaurovaných
postelích s kvalitními pérovými matracemi a povlečením z pravého českého kanafasu. U nás najdete
i dobové wellness v podobě netradiční finské sauny

a venkovního parního sudu. Nabízíme k zapůjčení
4 kusy horských elektrokol, 4 páry sněžnic, nebo
nádobí na rýžování zlata, které můžete vyzkoušet
v nedalekém Zlatém potoce. Ctíme starobylou a přirozenou krásu Šumavy. Stačí jen přijet a užívat si
opojnou atmosféru tohoto místa...
Pension GRANTL, Kašperské Hory
tel.: +420 737 222 023
e-mail: info@pension-grantl.cz
www.pension-grantl.cz

Aparthotel&Wellness Knížecí Cesta
Unikátní poloha objektu u klidného břehu Lipenského jezera, na prahu Národního parku Šumava
a pod masivem hory Smrčina (Hochficht), nabízí
ideální možnost k odpočinku, mnoha sportovním
aktivitám či toulkám do všudypřítomné mystické
přírody. Poskytujeme ubytování ve 27 stylových
apartmánech o různých velikostech. Z wellness služeb pak finskou infra-parní saunu, masáže či horké
koupele. Dále občerstvení, půjčovnu sportovního
vybavení (elektro čluny, elektro kola, cyklo kola,
segway, paddle boardy), zvířecí koutek a mnoho

venkovních aktivit (grily, ohniště, sportovní a dětská
hřiště, chytání pstruhů ve vlastním rybníčku).
Propojení se zdejší nádhernou šumavskou přírodou a úchvatné výhledy na lipenské zátoky zde
naleznete na každém kroku.
Aparthotel&Wellness Knížecí Cesta
Bližší Lhota 11, Horní Planá
tel.: +420 380 603 603, +420 702 008 953
e-mail: hotel@knizecicesta.cz
www.knizecicesta.cz

Prožijte jedinečný šumavský zážitek
Zážitkové degustační prohlídky minipivovaru
Šumavský pivovar Vimperk nabízí nový formát
prohlídek, kde se dozvíte nejen o surovinách,
postupu výroby a historii vaření piva, ale i mnoho
dalšího o pivu, a to přímo od majitele a sládka, vč.
zajímavostí o australských ALEch, které vaříme ve
spolupráci s australským minipivovarem v Sydney. Na závěr prohlídky můžete ochutnat několik
druhů piva přímo z ležáckých tanků, ale i vzorky
sladiny, mladiny a mláta. Při prohlídce si vyzkoušíte
i některé činnosti sládka. Můžete si též zakoupit
pivo v lahvích, sklenice a další suvenýry. Minipivovar
najdete na dolním konci vimperského náměstí ve

Steinbrenerově ulici. Nabízíme klasicky vařená,
nefiltrovaná a nepasterizovaná piva českého
typu (světlé, polotmavé a tmavé), piva ochucená
(medové, zázvorové, ibiškové), piva pšeničná, Märzenbier, 7sladový speciál nebo piva typu Bock. Piva
byla v letech 2011-19 již 7x oceněna na Jarní ceně
českých sládků na Zvíkově.
Šumavský pivovar Vimperk
tel.: +420 388 310 511
e-mail: rezervace@sumavskypivovar.cz
www.sumavskypivovar.cz

Elektrokolem šumavskou přírodou
Poznávejte úchvatnou šumavskou přírodu na
kole, a přitom bez námahy. Díky elektrokolům
se stává cykloturistika zábavou pro každou
věkovou generaci. „Protože cesta může být cíl.“
Půjčovnu elektrokol jsme otevřeli v Železné
Rudě již v roce 2016. Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni nabídnout profesionální služby, které vám zajistí příjemně
strávený čas v srdci Šumavy. Zakládáme
si na individuálním přístupu ke každému
zákazníkovi. Vysvětlíme ovládání elektrokola
a doporučíme zajímavé trasy a místa, další
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tipy na výlety naleznete na našem webu.
Dbáme na bezpečnost, proto jsou naše elektrokola pravidelně servisována. Pro každou
sezónu máme nová kola. Nemáte čas se pro
kola stavit, nebo je chcete vrátit jinde než
v Železné Rudě? Žádný problém, po domluvě
kola dovezeme. Rádi vyhovíme i početným
skupinám, zajišťujeme firemní akce na míru.
Elektrokola-Šumava Železná Ruda
tel.: +420 602 522 270
e-mail: info@elektrokola-sumava.cz
www.elektrokola-sumava.cz
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Cestou zlatokopů v okolí Kašperských Hor
Výlet v okolí Kašperských Hor vás zavede ke středověkým důlním šachtám, které vznikly již za vlády
Jana Lucemburského. Na informačních panelech
se v průběhu cesty dozvíte mnoho zajímavostí
z historie tohoto území.
Z náměstí se vydáme dolů z kopce souběžně s červenou turistickou značkou, kolem poutního kostela
Panny Marie Sněžné a kaple Panny Marie Klatovské,
do údolí Zlatého potoka. Po 1 km dojdeme k rozcestníku Zlatý potok, kde odbočíme doleva, proti
proudu Zlatého potoka. Po cca 300 m se dostaneme
k první přehradě na Zlatém potoce, za ní na levé
straně vidíme vchody do štol. Pokračujeme stále
rovně, kolem druhé přehrady až k mostu přes
Zlatý potok. Před ním se pěšina zužuje a pokračuje
rovně, naučná stezka posléze stoupá do stráně
pod mohutná skalní seskupení s několika vchody
k důlním dílům. Hledejte proto značku naučné
stezky ukazující směr vzhůru ke skalám. Tento
úsek stezky vede příkrou strání po úzké pěšince,
proto doporučujeme dobrou obuv. Lesní pěšina
stoupající podél plotu seismické stanice se napojí
na asfaltovou silnici, po ní se dáme vpravo směrem
dolů. Přijdeme k rozcestníku Mlýn na rybníce, zde se
dáme doleva a po cca 200 m dojdeme k průzkumné
štole Naděje. Pokračujeme krátkým stoupáním po
cestě do leva. Po cca 400 m odbočíme dle směrníku
vlevo ke štole Bedřich (vzdálené asi 200 m). Zde
je umístěn informační panel. Od štoly se stejnou
cestou vrátíme ke směrníku a pokračujeme dále
vlevo po značené cestě. Ta nás přivede podél starých
důlních děl a pinků ke křížku a asfaltové silnici. Po ní

pokračujeme vpravo do Kašperských Hor. Sejdeme
kaštanovou alejí a za bývalým koupalištěm odbočíme vpravo. Přijdeme k archeologické rezervaci
– středověké úpravně zlaté rudy. Jsou tu k vidění
zbytky pícky k žíhání křemenů obsahujících zlato.
Zde se nachází poslední informační panel naučné
stezky. Po značení se vracíme zpět na náměstí.
* parkování: parkoviště v Kašperských Horách
(odstavná plocha v Sušické ulici – zdarma,
na Žižkově náměstí – zdarma, na náměstí –
placené) GPS: 49.1440786N, 13.5547039E
* nástupní místo: rozcestník na náměstí
(před budovou Coop) GPS: 49.1438469N,
13.5545536E
* značení: celá trasa vede po zelené značce
* časová náročnost: 2,5 hodiny
* fyzická náročnost: malá, stoupání v poslední
třetině cesty, vhodná pevná obuv
* délka trasy: 7 km
* povrch: asfalt, lesní cesty a pěšiny
* zajímavosti na trase: stopy dolování – šachty,
štoly a pinky; mlýnské kameny ze zlatorudných mlýnů; zbytky středověké úpravny
zlaté rudy na JV okraji Kašperských Hor
* občerstvení: v Kašperských Horách
* zajímavosti v okolí: hrad Kašperk; Muzeum
Šumavy; Muzeum historických motocyklů;
Expozice česká hračka; Obří hrad, Popelná;
Vodní elektrárna Čeňkova Pila; Sklárna
Annín

Nenechte si ujít
3. 7.
3. 7.
9. 7.
10.–11. 7.
31. 7.
31. 7.
7. 8.
7.–8. 8.
13. 8.
14. 8.
21. 8.
28. 8.
4. – 5. 9.
5. 9.
11. 9.
25. 9.
4. 9.

Vázání vorů a plavení dřeva, Rechle u Modravy (historie dřevařství, vázání vorů a plavení dřeva)
Chlumanský trh, Chlumany
Ruční výroba skleněných korálků, Kašperské Hory, IC
Klatovská pouť, Klatovy
Vázání vorů a plavení dřeva, Rechle u Modravy (historie dřevařství, vázání vorů a plavení dřeva)
Pečení chleba, Lenora, obecní pec housky a výtečný chléb
Chlumanský trh, Chlumany
Kašperskohorská pouť, Kašperské Hory (poutní procesí, staročeský jarmark,
folklorní vystoupení, harmonikáři, pouťové atrakce a doprovodný program)
Ruční výroba skleněných korálků / Kašperské Hory
Vázání vorů a plavení dřeva, Rechle u Modravy (historie dřevařství, vázání vorů
a plavení dřeva)
Svatobartolomějská pouť a trh, Vyšší Brod, náměstí
Pečení chleba, Lenora, obecní pec
Sušická pouť, Sušice
Pouť v zahradě a jarmark, zámek Kratochvíle (celodenní zábavný program a mše)
Šumavské Kašperské Hory, Kašperské Hory, náměstí (tradiční historické slavnosti
města)
Pečení chleba, Lenora, obecní pec
Chlumanský trh, Chlumany
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Toulava
Představte si typickou českou krajinu – malebnou, zvlněnou, s městy s bohatou
historií i zapadlými vískami, plnou klidu. Krajinu, kterou se line vůně plodů,
pláství a čerstvě stočeného medu. Vítejte v Toulavě. Zavedeme vás dnes na těchto
řádcích do dvou toulavských míst – Bechyně a Borotína.
Bechyně, to je půvabné jihočeské město známé lázeňstvím, stránkách alespoň pomyslnou ochutnávku z keramických
ale také výrobou keramiky. Koncem července se tu tradičně trhů a představit vám ty výrobce keramiky, jejichž produkty
konají keramické trhy. A jelikož tak jako loni nevíme, jestli se nesou značku TOULAVA regionální produkt. Jsou hned čtyři.
budou moci uskutečnit, rozhodli jsme se uspořádat na těchto
Prvním z nich je „domácí“ pan Petr Kabát. Už více než 25 let vytváří v rodinné
dílně v Bechyni–Zářečí užitkovou i dekorativní keramiku. Jejich sortiment
čítá více jak 150 druhů keramických výrobků, o čemž se můžete ostatně
přesvědčit i v prodejně na náměstí T. G. Masaryka v Bechyni. Každý rok se
snaží přicházet s novými nápady, a tak si pokaždé můžete odvézt originální
suvenýr.

Ve druhém pomyslném stánku najdeme pana Jaromíra Ernekra, který má svou
keramickou dílnu hned za humny – v Bežerovicích. U něj si můžete zakoupit
netradiční šperky z keramiky. Pro dámy brože, spony do vlasů, náušnice či
kroužky na šátek a pro pány zase třeba knoflíky nebo knoflíkové krytky.

V dalším stánku nás vítají sympatičtí manželé Pospíšilovi z Tábora. Jejich
parketou je vytáčená užitková keramika. Široký sortiment jednoduchého,
praktického a účelného nádobí je určen k běžnému použití v kuchyni i na
chalupě. K tomu vyrábějí i dekorativní drobnosti pro potěšení. „Snažíme se
o prostou, praktickou a neobyčejně obyčejnou keramiku. Ale i tu uživatelé
vždycky dokážou ocenit a přináší jim radost i užitek.“

Služebně nejmladší s toulavskou regionální značkou je prčická keramika
paní Kláry Kabíčkové ze Sedlce-Prčice. V jejím pomyslném stánku najdete
užitkovou keramiku – hrnky, misky, talíře, džbány; ale i drobné modelované
dekorace, sošky či speciální květináče na orchideje.
Doufejme, že se 31. července budeme moci potkat na Keramických trzích
v Bechyni osobně. Tak či tak, keramiku od všech čtyř výrobců najdete i na
e-shopu www.toulava.cz/eshop
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Jak kapři zachránili panovníka a třem bratřím panství získali
K Bechyni se váže také tato pověst. Za oněch časů bájí žili byli
v hlubokém údolí řeky Lužnice tři bratři. Žili prostě a živili
se tím, co jim okolní příroda nabízela. Tak jako jednoho
letního rána, kdy se bratři vydali k řece na chytání ryb. To
ovšem byl jiný rybolov než dnes. Místo čekání u prutu, než
ryba zabere, šli prostě vedle sebe proti proudu a hledali
ryby pod kameny.

zachránit mladého šlechtice i jeho koně. Ten se s nimi se
slovy díků brzy rozloučil.

Chlapci časem na příhodu zapomněli. O to větší tak bylo
jejich překvapení, když pro ně do chaloupky přijela družina,
která je měla dovézt na překrásných bělouších až ke svému
pánovi. Tím nebyl nikdo jiný než samotný český král, který
bratry povýšil do šlechtického stavu a daroval jim bechyňské
Když zrovna všichni tři chytili rybu do rukou, uslyšeli najed- panství. Do znaku dostali tři červené kapry – ty, kteří vlastně
nou zoufalé volání o pomoc z místa nedalekých peřejí. zachránili králův život. Neboť kdyby je mládenci nešli do
A jelikož byli všichni tři dobří plavci, podařilo se jim rychle Lužnice chytat, nikoho by se král nedovolal.

Naučná stezka Jana Evangelisty Kypty
Na výlet vás pozveme ještě na jedno toulavské místo. Do Borotína,
malebného městečka obklopeného romantickou přírodou Jistebnické
vrchoviny, a jeho naučnou stezku Jana Evangelisty Kypty. Nenáročná,
necelé 4 km dlouhá trasa vede z borotínského rynku původní historickou
cestou ke zřícenině hradu zvaného Starý zámek a okruhem zase zpět.
Cestou se můžete seznámit nejen s příběhem J. E. Kypty, ale dozvíte
se také o přírodních zajímavostech Borotínska, jeho bohaté historii
i rozmanité současnosti.

Tour de Farm – Kozí farma Pavly a Adama Burzikových
Při okruhu po borotínské naučné stezce si nenechte ujít ještě jedno
zastavení navíc. Odehrává se na něm příběh Pavly a Adama Burzikových
– jak sami říkají, dvou bláznů, kteří vyrostli v paneláku, o venkově slyšeli
jen z vyprávění a jejichž sen se zhmotnil do podoby kozí farmy. Začínali
s jednou kozou na mléko pro svou rodinu, dnes se starají o cca 100 koz.
A tak si tu dnes můžete koupit nejen čerstvé kozí mléko, ale i další produkty
z něj – kozí sýr, kefírové mléko, pomazánku, tvaroh, kozí syrovátku, jogurt
nebo třeba mýdlo Kůzlátko s kozím mlékem. Neopomeňte také alespoň
na chvilku spočinout na lavičce a pokochat se pohledem na kozí život.

Kde nakoupíte regionální výrobky
* online: www.toulava.cz/eshop
* kamenný obchod: Můj Kopeček, Tábor (Soběslavská 1723/30)

Nenechte si ujít:
Středeční trhy v Táboře (nejen farmářské) Žižkovo náměstí, Tábor, každé středeční dopoledne)
31. 7.
14. 8.
15. 8.
26.–29. 8.
10.–12. 9.

Keramické trhy, Bechyně
Bechyňské doteky s řemeslným trhem
Pouť v Sedlčanech
Bartolomějské posvícení – Milevské městské slavnosti
Táborská setkání
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Vysočina
Jak si představujete ideální letní dovolenou – dáváte přednost přírodě, více vás zajímá historie
nebo si jen tak rádi posedíte s přáteli u dobrého jídla a pití? A jak by se vám líbilo tohle všechno
spojit? Zveme vás do samotného středu České republiky, jen dvě hodiny autem z Prahy a hodinu
z Brna. Zveme vás do druhého největší města kraje Vysočina, města mnoha památek, a to
dokonce i zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zveme
vás do Třebíče.
Svoji návštěvu můžete začít v Areálu bývalého
benediktinského kláštera s bazilikou sv. Prokopa, která je skvostem středověkého stavitelství. Historická prohlídka města nekončí, v těsné
blízkosti baziliky se nachází další památka
zapsaná na seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNSECO – Židovská čtvrť.

Whisky TREBITSCH
Už vás bolí nohy a potřebujete si odpočinout? Přímo v třebíčské židovské
čtvrti najdete první stylový whisky bar. V citlivě rekonstruovaném příjemném prostředí můžete ochutnat všechny dostupné druhy místní whisky
TREBITSCH nesoucí označení VYSOČINA regionální produkt. Whisky je
vyráběna z nejkvalitnějších místních surovin, světoznámého moravského
sladu, prvotřídní pramenité vody a je uchovávána v panenských dubových
sudech. Výsledná whisky je v košer kvalitě. Pokud nemáte čas a pospícháte,
kupte si lahev domů, dáme vám tip, jak TREBITSCH whisky chutná nejlépe:
Trebitsch Single Malt Whisky Sour
* 4 cl Trebitsch Single Malt Whisky
* 2 cl čerstvé citronové šťávy
* 2 cl cukrového sirupu
* vaječného bílek
* koktejlová třešeň

Židovské cukroví
Dvě minuty chůze od whisky baru naleznete dalšího držitele certifikátu VYSOČINA regionální produkt. Originální židovské cukroví pečené
zaměstnanci spolku Vrátka, kterým ani zdravotní znevýhodnění nebrání
ve výrobě kvalitních regionálních produktů.

A co takhle dovézt kamarádům nebo rodině pozdrav z Třebíče?
Z historické části – židovské čtvrti je to jen „přes řeku“. Něco
malého, krásného nebo chutného najdete v Dobrotách u farmářky. Kamenný obchůdek v centru Třebíče nabízí vybrané
dobroty připravené přímo na místě nebo zakoupené od vybraných
regionálních dodavatelů.
Užili jste si Třebíč – výlet plný historie i regionálních produktů?

A pokud vám židovské cukroví zachutná, zda je recept:
* 28 dkg hladké mouky
* 125 g másla
* ½ prášku do pečiva
* 1 vajíčko
Mouku, máslo, vajíčko a prášek do pečiva smíchejte v těsto, které vyválíte
na tenkou placku a tvořítkem vykrajujte tvary – srdíčka nebo kolečka.
Abychom si pochutnali třeba u kávy na sladkém, před pečením je potřeme
vajíčkem a posypeme cukrem nebo cukrem se skořicí.
Druhá možnost je do stejného těsta přidat ještě 50 g nepomletého máku.
Upečená kolečka jsou pak pěkně tečkovaná.
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Zápraží
Zdravíme z vyletněného Zápraží a přinášíme několik tipů a novinek z regionu.
V regionu Zápraží máme nově certifikovaného výrobce
pana Davida Tůmu, který vyrábí výrobky z paroží,
kostí a rohoviny. Výrobce byl komisí oceněn za originalitu, preciznost a kvalitu produktů, pro naši značku
je velkým obohacením. Výrobky tvoří dle předloh
historických originálů, totožným nářadím, které
používali již naši předci. Jeho práce však nespočívá
jen ve výrobě replik, ale zaměřuje se též na osobní,
originální tvorbu. Produkuje např. přívěšky, prsteny,
náušnice, knoflíky, jehly, rukojeti nožů, spony do
vlasů apod. Kontakty a ukázky jeho tvorby najdete
na regionalni-znacky.cz

Po stopách kameníků
Zveme všechny na Říčansko k návštěvě naučné stezky Po stopách kameníků. Trasa stezky prochází skrz 6 vesnic (Louňovice, Struhařov, Svojetice,
Srbín, Mukařov a Žernovku). Začátek stezky je v Louňovicích na Horní návsi
poblíž Obecního úřadu u kamenického skanzenu, dále je stezka vedena
po cestách, pěšinách i asfaltkách, převážně stranou frekventovaných
silnic. Naučná stezka nabízí na každé zastávce kromě klasických informačních panelů i tzv. tagglist s dvěma typy obrazců – QR kódem a beetagem. Na trasu můžete vyrazit ve třech variantách dle cílové skupiny.
Celý okruh: po zastaveních 1–13 v délce cca 25 km; větší okruh: vede převážně
po lesních cestách (18 km) – zastavení 1–6; menší okruh pro mladší návštěvníky:
vede převážně přes vesnice (7 km) – zastavení 1, 6–13.
Věděli jste, že z lomu Kaménka byl vytěžen základní kámen Národního
divadla v Praze?

Tour de Farm – Farma a mlékárna Tehov
Farma a mlékárna Tehov působící na Říčansku nabízí výrobky pro širokou veřejnost.
Přímo na farmě je k dispozici PRODEJNA VLASTNÍCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ A VAJEC
připravených z místního mléka krav plemene Jersey. Produkty jsou zcela bez konzervantů, barviv, nejrůznějších náhražek, umělých sladidel a dalších nadbytečných
přísad. Jejím cílem je nabízet výrobky čerstvé, zdravé a maximálně přírodní povahy.

Kde nakoupíte regionální produkty
* Recepce Hotelu zámku Berchtold, Kunice
* Informační centrum, Mnichovice
* Kozlí obchod v Pivovaru, Velké Popovice
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Znojemsko
Léto na Znojemsku je lákavé nejen pro milovníky vína, ale nabízí bezpočet
míst prodchnutých historií a panenskou krásu meandrujících řek. Místo, kde
propojíte gurmánské zážitky s radostí z poznávání.

Letních chutí si užijete díky nabídce
našich certifikovaných výrobců.
Připravte si osvěžující domácí limonády ze sirupů, které vyrábí manželé
Boudovi, Bouda 1883 – Originál ze
Znojma. V jejich nabídce naleznete
sirup zázvorový, malinový, pampeliškový, rakytníkový a samozřejmě okurkový. Doplňte grilované maso salátem
z červené řepy nebo puzsta salátem či
cibulovkou s červeným vínem.
Skvělým letním tipem je také
pařený kozí sýr na gril ze Sýrárny
Jezeřany – Maršovice.
A letní večer skvěle doplní sklenka
růžového nebo lehkého bílého vína ze
sortimentu našich vinařů Vinné sklepy
Maršovice v.o.s., Vinařství Hodeček
nebo Perla vín.

Naučná stezka Jindřicha Dauna
(lovecká stezka bítovských pánů)

Naučná stezka je pojmenovaná po Jindřichu hraběti Daunovi, který vlastnil zdejší
panství i hrad Bítov v polovině 19. století.

Jde o lesnickou naučnou stezku vedoucí po
trase historické cesty někdejším loveckým
revírem – proto bývá také označována jako
„Lovecká cesta bítovských pánů“. Začíná na
návsi ve Chvalaticích, vede nejprve mezi
poli a pak starými lesy až ke hradu Bítov.
Informuje o zdejší přírodě, vyhlídkových
místech nebo o původních stavbách. Např.
kamenný altán zvaný Rotunda v lesní
lokalitě Obora je torzem novogotického
loveckého altánu z 19. století. Ten se nazýval
německy Heinrichsruhe, tedy Jindřichovo
odpočívadlo. Dále se seznámíte se Starou
pilou, která stávala v údolí Pekárenské
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strouhy, nebo se zdejším kamenolomem,
ze kterého pocházel stavební kámen pro
pilíře nedalekých přehradních mostů
budovaných ve 30. letech 20. století. Další
zastavení naučné stezky je na vyhlídce na
zříceninu hradu Cornštejn a rekreační areál
Bítov – Horka.
trasa: Chvalatice – Bítov
délka trasy: cca 5,6 km
náročnost: lehká
zaměření: příroda a vlastivěda
počet zastavení: 6
vybudováno roku: 2007

O sumcích z Vranovské přehrady
Na Znojemsku naleznete plno míst, která jsou opředena tajemstvím a legendami.
Svá tajemství skrývá i proslulá Vranovská přehrada na řece Dyji, nazývaná též
jako Moravský Jadran. Snad žádné jiné vodní dílo nebylo postaveno tak rychle.
Její hráz byla dokončena v průběhu dvou let. Ve 30. letech přehrada zaplavila
oblast od Vranova nad Dyjí na východě až po obec Podhradí nad Dyjí na západě.
V jejích hlubinách zmizela i obec Bítov. Dle místních pověstí v zatopených domech
přežívají obří sumci střežící staré poklady a útočící na nehodné lidi. A jak moc se
pravda blíží lidovým báchorkám? Hlavně rybáři vědí, že jestli je v Česku nějaká
lokalita sumci vyhlášená, je to právě přehrada na Dyji. V roce 1990 tady byl uloven
zatím největší český vousáč o délce 255 cm a hmotnosti 93 kg.
Nedaleko přehrady se nachází také celá řada památek, jako je perla barokní
architektury zámek Vranov nad Dyjí, hrad Bítov, zřícenina hradu Cornštejn nebo
Frejštejn.

Hasičský pivovar Bítov
V horkých letních dnech bodne poctivé pivo Tesák
z Hasičského pivovaru v Bítově, který patří manželům
Tesařovým. Byl vybudován v prostorách bývalé hasičské
zbrojnice, což je důvod, proč nese jméno Hasičský pivovar.
Návštěvník má možnost ochutnat kvalitní mok, uvařený
a hýčkaný sládkem-majitelem. Pivovar je v provozu od
podzimu roku 2015. Vaří hlavně světlý ležák – nejtypičtější
poctivé české pivo ležáckého typu dle tradičních receptur.
Pivovar je zajímavý tím, že celá část pivovarské technologie
je vystavena očím návštěvníků, kteří sedí v pivnici, umístěné
přímo v pivovaru. Návštěvník má možnost vidět varnu,
vířivku, spilku, ležácké tanky, stanici CIP, sloužící k sanitaci
nádob. Zákazník může sledovat vaření piva z pohodlí pivnice a pozorovat práci sládka. Pivovar také nabízí možnost
exkurze.
www.utesaru.cz

Piva:
12 % světlý ležák Tesák – Ležák plné chuti, více chmelený
s hořkostí na konci. Celkově vyvážené pivo, vybízející k dalšímu
napití.
12 % polotmavý ležák Tesák – Polotmavý ležák s kombinací
sladko hořké chuti, s karamelovými tóny se svěžím pocitem po
napití.
IPA 3 % speciál – Speciálně svrchně kvašené pivo jantarové
barvy, vyniká kombinací sladů carared a mnichovského sladu.
Pivo chmelené převážně za studena, použity jsou americké
chmely dodávající pivu svěží citrusovou a ovocnou vůni.

Nenechte si ujít:
3.–4. 7.
8.–25. 7.
17. 7.
24. 7.
21. 8.

Otevřené sklepy – NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE
Hudební festival Znojmo s podtitulem „Festival jak víno“
Meruňkobraní s jarmarkem u sv. Floriána, Miroslav
Jarmark na Cornštejně, Bítov
Krajem vína – Expedice za sousedy, Kubšice

červenec–srpen 2021
Vinařství LAHOFER – Hudba na vinicích
Bítov – Léto na Cornštejně
Znojmo – CYKLOzábava pro celou rodinu
Znojmo – Hradovánky
Otevřené sklepní uličky
Vrbovec – Nenecháme vás na suchu!
Nový Šaldorf-sedlešovice – Týdny vinaře

Kde koupíte regionální produkty
Produkty se značkou Znojemsko lze zakoupit přímo u certifikovaných producentů. Někteří producenti poskytují možnost nákupu
také přes e-shop jako Vinařství Hodeček, Vinné sklepy Maršovice
nebo Bouda 1883 – Originál ze Znojma.
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Železné hory
Letní dny lákají k výletům pěšky i na kole. Neseďte doma, vyrazte ven, Železné
hory mají co nabídnout.
Představujeme vám nové držitele značky z jarní certifikace.
Ing. Dana Šťastná – Kruh zdraví z Chrudimi, Náš celozrnný závin
Těsto na záviny připravují dle vlastního receptu, který používají ke zdravému pečení již
od roku 2011. Využívají tak vynikající chuti a konzistence janderovské pšeničné mouky,
která má oproti jiným druhům opravdu velké kousky celého zrna. Do těsta dávají jen
suroviny rostlinného původu, proto jsou záviny vhodné i pro vegany. Další výhodou
závinů je, že jsou zdravou svačinou pro celou rodinu. Zakoupit či ochutnat můžete
v Kruhu zdraví v Chrudimi.

World Cofee Roaster s.r.o. z Medlešic, World Cofee
Dopřejte si i vy výjimečné zážitky u vás doma a vychutnejte si výtečné druhy kávy,
dovezené přímo z daleké země a čerstvě pražené v Medlešicích. Výrobek si můžete
zakoupit přímo v pražírně v Medlešicích, nebo vychutnat šálek kávy v obchůdku
na náměstí v Chrudimi, případně objednat v e-shopu na www.worldcofee.cz

Pěšky nebo na kole
Vaše putování může začít v Horních
Raškovicích, které územně náleží k obci
Svinčany. Naučná stezka raškovickými
lomy spojuje několik bývalých malých
lomů na těžbu křemence, které jsou
v okolí Horních Raškovic. V malé vesničce
Horní Raškovice v probíhala v 16. a 17.
století těžba křemence. Křemenec byl
výborný materiál pro výrobu mlýnských
kamenů a dnes jsou pozůstatky po těžbě
zachovány jako zatopené lůmky. V délce
2,2 km jsou tyto lůmky spojeny naučnou
stezkou, která popisuje historii vesničky.
Součástí naučné stezky je i rozhledna
Barborka a rozlehlý přírodní areál.
Rozhledna zde byla vystavěna v roce
2004 a v následných letech byl areál
doplněn o technické zázemí, sochařská
díla a herní prvky. Svůj název dostala
po patronce horníků – svaté Barboře.
Rozhledna Barborka otvírá krásné
pohledy na rozsáhlé území Polabí a do
Železných hor. Za jasného počasí jsou
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vidět Krkonoše, Jizerské a Orlické hory
a také část Jeseníků. Z ptačí perspektivy
můžete prohlédnout svinčanské sady,
kde se rodí Ovoce z Podhůří Železných hor (certifikovaný produkt). Co
je ukryto pod zemí železnohorského
masivu naznačuje 12 stanovišť Národního geologického parku Železných
hor, kde jsou umístěny kameny z okolí,
a hlavně z různých lomů Železných hor,
ve kterých se nalézá úžasné množství
hornin různého stáří a původu. Vše je
uspořádáno do výtvarně hodnotných
seskupení, včetně informační tabule
s jejich popisem.
Za historií se můžete z Horních Raškovic po červené turistické značce vydat
k mohutné zřícenině gotické věžové
tvrze ve Svojšicích. Záznamy v zemských
deskách říkají, že tvrz byla založena roku
1365 vladykou Mikšíkem ze Svojšic. Po
jeho smrti zdědila majetek Anna ze
Svojšic. Tím majetkem byla gotická

tvrz a několik dvorů. Po Anně ze Svojšic zde vládli synové jejího
manžela Václava Ruthara z Malešova – Petr a Mikuláš, kteří se
psali jako rytíři ze Svojšic. Sňatkem poté získali tvrz na 100 let
Gerštorfové, ale postupně přestala plnit svou obytnou funkci.
Během třicetileté války byla tvrz vypálena, poté zpustla. Dodnes
se ze zříceniny dochovaly zbytky jednopatrové obytné části tvrze
se sklepem a gotickým vchodem do podzemní chodby vedoucí
k zámku v Cholticích. Tvrz je volně kdykoli přístupná, na návsi před
tvrzí je umístěn infopoint Železnohorského regionu s nezávislým
zdrojem energie a s informacemi o zajímavostech v okolí.

Choltický zámek může být posledním cílem Vašeho putování.
Barokní zámek, postavený rodem Thunů v letech 1683–1695,
ukrývá skvostnou kapli sv. Romedia dále např. vlastivědné muzeum
a expozici černého divadla. Zámek je obklopen romantickou
oborou se soustavou tří rybníků. Zámecký komplex nabízí širokou
škálu vyžití pro každou věkovou kategorii. Občerstvit se můžete
v zámecké restauraci a ochutnat lahodná Zámecká medová
žebra a Choltické koláče, které jsou regionálními produkty se
značkou Železné hory. Koláče zde pečou o víkendech, v době
letních prázdnin každý den čerstvé. Medová žebra jsou na stálém
jídelním lístku.

Pověst o Bezedné
Na naučné stezce raškovickými lomy se dostanete až k zatopenému
lomu, ke kterému se váže zajímavá pověst z dob, kdy už se zde
netěžil kámen, lomy byly zatopené a v Raškovicích se stejně jako
všude jinde živili polním hospodářstvím. Je to příběh z dob, kdy
se muselo chodit na robotu. Tehdy byl správcem panství člověk
zlý, nepřejícný a zákeřný. Lidi tuze trápil a nejvíce snad raškovické
hospodáře. Ti říkali, že takového tyrana určitě potrestá Bůh
a nejednou si ulevili přáním: „Aby se do země popadl!“

Jednoho dusného letního večera se náhle nebe zatmělo těžkými
černými mraky. Dlouho netrvalo a spustila se děsivá bouře. V tom
čase kodrcal po nerovné cestě od Chrudimi do Raškovic kočár
s nerudným správcem. Lijavec hnaný prudkým deštěm bičoval
koně a sotva bylo na cestu vidět. Psa by v takovém nečase nevyhnal. Každou chvíli div, že kočár nesjel do příkopu. Když dojeli
až k Raškovicím, navrhl kočí, zda by pán raději nechtěl počkat
v některém ze statků, až bouře přejde. Ten byl ale pyšný, nechtěl
pobývat pod jednou střechou s poddanými, a rozkázal jet dál.
Jenže náhle osvítil nebe neobyčejně silný blesk. Koně se polekali,
prudce se vzepjali a trhli kočárem na stranu. Tam ale nebylo
pole ani louka, ale zatopený lom. Vyděšení koně se i s kočárem
zřítili do ze strmé skály do vody. Vozka, který stihl rychle vyskočit,
volal zděšením zcela bez sebe o pomoc. Pan správce totiž zůstal
v kočáře. Lidé přibíhali se svítilnami a dlouhými háky i vidlemi
a pátrali ve vodě po koních a kočáře. Ničeho se ale nedopátrali.
Jako by propast zalitá vodou neměla dna. Dlouho to znovu a znovu
bezvýsledně zkoušeli. Byl to zkrátka boží trest a o zatopené jámě
se od té doby říká, že je bezedná. Dostala od toho své jméno.
Na Skalech říkají, že prý ve výroční den té hrozné příhody bývá
o jasném poledni vidět uprostřed hladiny Bezedné kočárovou oj.

Sady Svinčany – Ovoce z Podhůří Železných hor
Ing. Jaroslav Nevole
Zapomeňte na ovoce ze supermarketů! Nakupujte přímo od pěstitele, který
nabízí ovoce ze svých sadů. Z rozhledny Barborky jste si mohli prohlédnout
svinčanské sady pana Nevoleho. Zajeďte přímo k němu do areálu zemědělského
družstva ve Svinčanech. Pěstují zde jablka, hrušky, třešně, višně a švestky.
Prodávají také výborné ovocné mošty z vlastního ovoce.

Kde nakoupíte regionální produkty

Nenechte si ujít:

* sady Svinčany
(Otevírací doba: Po–Pá 7.00–9.00, 9.30–12.00, 12.30–15.30; SO 7.00–9.00, 9.30–12.00)
* restaurace Zámek Choltice
* prodejna Heřmánek, Heřmanův Městec (nám. Míru 6)
* tradiční farmářské trhy Přelouč – každou středu

30.–31. 7. Lughnasad opět v Zemi Keltů, Nasavrky
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