Léto v regionech

Čtvrtletník Asociace regionálních značek2/2022

Vychutnejte si regiony naplno!
Prožijte dobrodružství i božský klid, vychutnejte si regionální speciality
a seznamte se s jedinečnými místy i lidmi.

Zabalte si batůžek nebo krosnu, obujte pohodlné boty a vydejte se s námi na pouť po republice,
a třeba i lehce za její hranice. V regionech najdete prakticky vše (snad jen kromě moře). Dobrodružství
a vzrušení si můžete užít v Jeseníkách na novém visutém mostě, který je nejdelší na světě, božský
klid na vás čeká na Broumovsku, Kraj Pernštejnů je zas místem zaslíbeným pro milovníky zmrzliny…
a tak by se dalo pokračovat dlouho a dlouze. Ale o tom je vlastně tento čtvrtletník.

SOUTĚŽ
Při letním cestování narazíte na velkou škálu produktů, služeb i zážitků oceněných některou z našich
značek.
Vyfoťte se s daným výrobkem, nebo na místě, kde najdete logo některé ze značek a pošlete nám
fotku na e-mail tereza.zatrepalkova@arz.cz (předmět letní foto soutěž) nebo do messengeru
@RegionalniZnacky.
K fotografii dopište, o jaký výrobek, službu či zážitek jde. Případně se můžete podělit o informaci,
jak jste byli spokojení.
Budete zařazeni do slosování o balíčky regionálních produktů. Fotky posílejte do 4. 9. 2022
Výherce oznámíme v podzimním čísle čtvrtletníku a poté i na facebooku @RegionalniZnacky

Čtvrtletník vydává: Asociace regionálních značek, z.s. (ARZ)
Vychází v elektronické podobě čtyřikrát ročně.
www.regionalni-znacky.cz
Odpovědný redaktor: Tereza Zatřepálková
zatrepalkova@arz.cz
tel: 733 392 747
Regionální obsah: koordinátoři regionálních značek
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Beskydy
Přijďte se ochladit do horských lesů v Beskydech. Návštěvou si pročistíte hlavu
i plíce. I v největších vedrech vás osvěží vůně luk a bystřin, které protkávají
krajinu Beskyd.
V jarní certifikační komisi jsme z řad výrobků certifikovali Borůvky z Beskyd,
Šumivou koupel a Venkovskou módu. Certifikován byl také agro penzion
Domeček u oveček.

Hrad Starý Jičín je skvělou příležitostí k objevování
nových turistických míst.
Starý Jičín je zřícenina hradu tyčící se nad stejnojmennou
obcí Starý Jičín v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském
kraji. Původ hradu sahá do konce 12. případně počátku
13. století. Byl postaven na místě původní dřevěné tvrze
a díky své strategické poloze a širokému výhledu do okolí
plnil především vojenskou úlohu jako ochrana tzv. Jantarové stezky do Polska. Na počátku 20. století usiloval
o jeho záchranu vlastenecký hrabě Bedřich Deym ze
Střítěže. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka.
V roce 1996 byla obcí zrekonstruována hradní věž.
V patrech byla nainstalována dobová expozice zbroje
a dokumentů o hradě a panství Starý Jičín. Obec Starý
Jičín nadále pokračuje v rekonstrukci hradních zdí za
finančního přispění z Ministerstva kultury v programu
Záchrana kulturních památek.
www.hradstaryjicin.cz

foto: Hrad Starý Jičín, autor @Tedmek
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Tradiční poutě
Každoročně se u nás v Beskydech konají tradiční slavnostní poutě, které udržují tradici. Dnes je navštěvují i lidé
nevěřící či nepraktikující křesťanství. Poutě se konají vždy
o víkendu, většinou v době kolem svátku patrona kostela
či kaple dané obce a mnohdy již od pátku jim předchází
„světská“ zábava, která pak vrcholí katolickou mší v neděli.

Do dolu či muzea v přírodě za letním osvěžením
Ochlaďte své hlavy v podzemních prostorách Flasharova
dolu. Důlní dílo na těžbu břidlice pochází z přelomu 19. a 20.
století a nachází se v lokalitě Nový Svět u Oder. Nebo se
vydejte za historií do Valašského muzea v přírodě a osvěžte
se Rožnovským pivem!
www.flascharuvdul.cz
www.nmvp.cz/roznov
www.roznovskepivnilazne.cz

Pstruhy už dnes pytlačit nemusíme
V letních měsících chodili malí zbuji na pytlačku k řece.
V dnešní době si můžeme zajet do Pstruží pro pstruhy,
aniž bychom měli strach, že bychom dostali za uši!
Pstruzi z Rybochovného zařízení Pstruží jsou chováni ve
vodě z beskydských hor. Produkují také vlastní plůdky
pstruha, které jsou rovněž vysazovány do beskydských
vodních toků. Pstruzi jsou odchováváni do konzumní
hmotnosti a dodáváni na trh nebo do lovných revírů
Moravskoslezského a Zlínského kraje.
www.rybarifrydlantno.cz
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Brněnsko
Léto na Brněnsku vybízí k výletům z rozpáleného města do chladivé přírody –
Brněnsko nabízí ve svém okolí spousty kvalitních biotopů a poctivého osvěžení.
Jeden takový biotop naleznete v Kovalovicích, kousek od certifikovaného
pivovaru Vildenberg ve Viničných Šumicích. Ochutnejte třeba skvělý Letňáček!
Noví držitelé značky
Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt má další držitele. V sobotu 30. 4. 2022 při
příležitosti food festivalu To nejlepší z Moravy ve Slavkově u Brna byly předány certifikáty
dalším 6 produktům a 1 zážitku.
Mezi nově certifikovanými jsou Pohořelické pralinky Liliany Geisselreiterové (Lili pralinky),
Sušené semolinové těstoviny s makovou nebo bylinkovou příměsí Veroniky Hradecké
(Těstoviny Cellesta), Domečky HanaBo design, Bylinkové sirupy Andrey Košťálové,
Hroznový mošt a Vinné želé z Viničných Šumic (Vinařství u Křížů) a první certifikované
zážitek Papouščí zoologická zahrada. Celkem se rodina držitelů regionální značky BRNĚNSKO
originální produkt rozrostla na 26 certifikátů.

Naučná stezka na Kuřimské hoře
Nenáročná stezka s délkou 2 km se nachází na Kuřimské hoře. Na
stezku se lze napojit v Kuřimi od kaple sv. Jana Nepomuckého nebo
z ulice U Rybníka. Autoři naučné stezky ze společnosti Lesy města
Brna promysleli každý detail. V průběhu cesty vás bude doprovázet
maskot Lesů Města Brna, a.s. – mravenec Lesík. Celkem projdete
přes 10 zastávek, kde se dozvíte informace o lesu a přírodě. Mezi
jednotlivými stanovišti jsou v lesním porostu zabudovány pozorovací
stojany s kukátkem a frotáží ptactva (technika přenášení reliéfní
struktury na papír).
Doporučujeme – vezměte si s sebou papíry, tužku a předem staženou
mobilní aplikaci LESNÍ SVĚT. V aplikaci si po naskenování QR kódů
na jednotlivých pozorovatelnách a interaktivních tabulích stáhnete obrázky, zvuky a různé zajímavosti o ptactvu a zvěři. Skvěle si
výlet užijí i děti, pro které je připravena spousta zábavných a poučných
prvků jako je pexeso, kuličkolam, spojovačky a další.
Do Kuřimi se pohodlně dostanete autobusem nebo vlakem z Brna.
Jako malý bonus na závěr se můžete zastavit u potoka, kde kromě
kachen potkáte i nutrie. Děti budou mít určitě velký zážitek a radost. „

Koupání na zámku
Osvěžte se v létě ve vodě. Koupání si můžete užít přímo v zámecké zahradě
v Oslavanech. Koupací sezóna přírodního koupaliště probíhá od začátku července
do konce srpna, za příznivých podmínek až do září. Jezero je biologicky čištěné
za pomoci mikroorganismů a vyšších rostlin. Malým dětem je k dispozici dětský
vodní svět s brouzdalištěm, vodními střiky a herní fontánou.

www.regionalni-znacky.cz
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Broumovsko
Šumění lesů, vůně pískovcových skal, značené turistické pěšiny a historie na
každém krůčku. Objevte Broumovsko! Napijte se z lahodných lesních pramenů,
ochutnejte místní kuchyň a užívejte boží klid.
Jízdárna Hejtmánkovice je vhodným místem pro všechny,
kteří si chtějí odpočinout v překrásné přírodě. Zážitek obohatí i Fríští koně, které na Jízdárně chovají. Toto jedinečné
plemeno sveze na svém hřbetě krajinou Broumovské kotliny
i naprosté začátečníky.
www.jizdarna-hejtmankovice.cz

Kam na výlet
Začněte na náměstí v Polici nad Metují. V infocentru
si můžete zakoupit regionální produkty a vyzvednout
mapku. Po zelené se vydejte až k místu zvaném Ochoz,
tam přejděte na žlutou značku, která vás zavede k Soudní
bráně v Suchém dole, k dřevěné kapličce v Ticháčkově
lese, provede vás částí křížové cesty a okolo čertovy skály.
Až dorazíte na asfaltovou cestu, dejte se vlevo do kopce.
Pak po červené zase směrem do Police nad Metují. Při
procházce uvidíte kravičky, z jejichž mléka je vyráběn
sýr Braunauer. Cesta vám zabere 3–4 hodinky.

Sýry Branauer
Braunauer je tvrdý řemeslný horský sýr z kravského mléka typu
gruyère nebo comté. Sýrárna jej vyrábí výhradně z lokálního mléka,
které má vyšší obsah tuku. Mléko společně s kulturami a lidským
přístupem se ve výsledku podepisují na finální chuti. V nabídce
naleznete i čerstvý farmářský sýr bílý nebo ochucený kořením.
www.braunauer.cz

www.regionalni-znacky.cz
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Letní chvíle u vody i jiná osvěžení
V Meziměstí se můžete osvěžit na místním koupališti, které
bylo nedávno zrekonstruováno. Koupaliště Janovičky se na
vás těší také.

Pokud vám koupaliště na osvěžení nestačí, doporučujeme
ochutnat lahodné místní pivo Opat. Pivovar vyrábí světlá
piva – 10 %, 11 %, 12 %, 13 %, 14 %, polotmavé 17 % a tmavé
pivo 13 %. Část výroby tvoří též piva nefiltrovaná a speciální
jako je tmavé třešňové pivo, pepřové a konopné pivo aj.

Tipy a triky pro zahrádku
Domlouvat slimákům nezabírá! Ale zkuste je opít pivem. Do plastové
nádobky nalijte pivo a nádobku jemně zasuňte do hlíny, okraj musí být
2-5 mm nad zemí. Slimáci z piva už nevylezou...
Saláty nejednotíme. Ale pěkně vysejeme nahusto a stříháme nůžkami.
Obrůstají stále novými listy, které jsou mladé a čisté.
Začněte pěstovat květiny. Nedají se sice večeřet, ale přilákají mnoho hmyzu,
motýlů, včel. Jejich bzukot a půvab je léčivý pro nejednu lidskou duši.
Stále můžete sázet všechny druhy letniček. Ještě klidně cca 90 dní do
prvních mrazů. Což je u nás na Broumovsku tak do půlky července. Ještě
se dočkáte květu!
Sadba na etapy je skvělá. Zaručí konstantní nákvět květin.
Lenka Hlaváčková – Kytice z vesnice
www.kyticezvesnice.cz
Nenechte si ujít
Na svatého Václava se v obci Suchý důl začínají
péct koláčky, koná se mše a průvod celou vesnicí.
Velice známá je také traktoriáda.
20. 8. Trhni si – aneb Petrovické zatáčky: Sportovní
akce pro všechny nadšence nejen in-line bruslení
a koloběhu.

Za poklady Broumovska – festival
Za poklady Broumovska otevírá každé léto brány unikátní skupiny
broumovských kostelů, které se rozezní podvečerními koncerty
renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Koncerty
se konají obvykle v sobotu a začínají vždy v 18 hodin. Vstupné je
dobrovolné. Výtěžek putuje na péči o architektonicky unikátní
kostely, které se zrodily v autorské dílně slavných architektů
Dientzenhoferů.

Hry na léto pro děti i dospělé
Parádní, teplé letní dny jsou ideální pro hry s míčem, skákání gumy nebo skok přes švihadlo. Pamatujete si na ně z dětství?
Co třeba „Školka s míčem“?
* 10× hoď oběma rukama míč na stěnu a odražený chyť, aniž by dopadl na zem
* 9× hoď na zeď, nech jednou odrazit i od podlahy a chyť
* 8× hoď na zeď, tleskni před tělem a míč chyť
* 7× hoď na zeď, tleskni za i před tělem a míč před dopadem chyť
* 6× hoď na zeď pravou rukou a pravou ho i zachyť
* 5× totéž levou
* 4× hoď o zem pod pravou nohou a obouručně chyť
* 3× totéž pod levou nohou
* 2× hoď o zeď otočen zády, otočit ke stěně a chytit
* 1× hoď o zeď, otočit se o 360 stupňů a chytit před dopadem
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České středohoří
České středohoří je převážně letním regionem, proto jsou prázdniny ideální variantou vyrazit tento kraj poznat. Koná se spousta vinařských akcí, Labe brázdí výletní
lodě, hrady a zámky jsou otevřené a nabízí řadu krásných prohlídek. Vyrazte na
svou CESTU CHUTÍ, VŮNÍ A ŘEMESEL do Českého středohoří.

V polovině května proběhla již 15. certifikační komise, aby mohla přivítat další
nováčky. Značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
regionální produkt si odnesli tři úžasní
výrobci a dva zážitky.
Kdo to je?

PIVO LANÝŽ z minipivovaru usedlosti Dvůr
Perlová voda se prodává jak svrchně, tak spodně
kvašené o různé stupňovitosti. Jeho výjimečnost
a specifický chuťový profil mu dává voda použitá
k výrobě. Pochází z vlastního, cca 60 m hlubokého vrtu ve vápencovém podloží, díky čemuž
je voda velmi tvrdá a minerální.
www.dvurperlovavoda.cz/pivovar
Likérové víno TERGUS z rodinného Vinařství Mikulenkovi z Velkých Žernosek je vyráběno z červené odrůdy hroznů Dornfelder lehkým dolihováním
a následným zráním (minimálně rok) v dubových sudech. Jeho bílá varianta
se připravuje z odrůdy Müller Thurgau. Obě vína jsou ideální v kombinaci
s dobrou čokoládou. Vychutnat si je můžete přímo ve vinařství nebo objednat
na jejich e-shopu.
www.mikulenkovi.cz
KRAVSKÉ A KOZÍ SÝRY Z HOSPODÁŘSTVÍ POD STRÁŽNÝM VRCHEM z Merboltic
vyrábí ručně paní Šancová. Mléko získává od vlastních zvířat, speciálně pak od mléčného kravského plemene Jersey, je s vysokým podílem tuku. Sýry typu „korbáčky“
jsou ručně tahány do dalších forem – provázků, prstýnků nebo jako jadely a parenica.
Z kozího mléka jsou pak vyráběny sýry s příchutí vlastních bylin či česneku v podobě
žervé nebo balkánů.
www.podstraznym.cz

www.regionalni-znacky.cz
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Truhlářské kurzy JAK NA DŘEVO pana Jana Marka z Merboltic v srdci Českého
středohoří nabízí možnost proniknout do tajů práce se dřevem. Víkendové
kurzy pro maximálně 6 lidí jsou opravdovým zážitkem. Jednak proto, co se
zde lidé naučí (vyrobit nábytek, aby vydržel, pokud možno na věky, bez šroubů
a vrutů), ale také si zde krásně odpočinou. Ubytování je přímo v chalupě pana
Marka, která je památkově chráněnou stavbou, a je o ně výborně postaráno.
Čeká je výtečná domácí kuchyně s nabídkou regionálních potravin, večerní
posezení u ohně nebo v malebném podkroví stavení.
www.jaknadrevo.cz
HISTORYPARK Ledčice je zábavný areál nedaleko hory Říp, který přináší zážitky pro celou
rodinu. Jde o archeo park, kde si mohou nejen děti, ale i dospělí vyzkoušet sami nebo s lektorem
– archeologem tuto zajímavou práci. Odkrýt hrob, najít a zařadit nalezené věci – keramiku,
náčiní či zbraně. Nebo si tu řadu věcí mohou zkusit i sami vyrobit. Taková kamenná sekerka
vytvořená jen čistým ručním broušením, ta dá zabrat i dospělému silákovi. Součástí zařízení
je bistro, kde si mimo jiné koupíte i perníkového mamuta z Podřipského perníčkování paní
Nebeské a v klidu posedíte.
www.historypk.cz
Obnovené certifikáty na další 3 roky si odnesl pan Chovaneček pro své jehněčí maso, pršuty
a masné fermentové výrobky. Dále pak pan Lípa z Podřipského pivovaru a zážitková vinařská
akce ROUDNICKÝ KOŠT.
A ještě se musíme podělit o radostnou zprávu! Pivo Děkan z Biskupského pivovaru U sv. Štěpána
se stalo Pivem Ústeckého kraje 2022. Tato výjimečná cena byla udělena v rámci jubilejního
10. ročníku Ústeckého pivního jarmarku.
Zmrzlina Porta Bohemica, která se prodává ve
food trucku v Zimoři na cestě mezi Litoměřicemi
a Úštěkem, je naprosto famózní. Ochutnat můžete
smetanový pomeranč, malinový sorbet, kinder
bueno, lesní ovoce s kopřivami a spousta dalších
příchutí.
Letní kávové osvěžení vám rádi připraví v kavárně
a pražírně Zoban Litoměřice. V nabídce najdete
krom ledové kávy i espresso tonic, frappé nebo
Nitro Spritz s hořkým pomerančovým aperitivem.
Rady pro pěstitele
Speciálně rady pro pěstitele levandule vám vždy rádi a ochotně předají
v Levandulové zahradě pod Házmburkem. Paní Görtlerová je velká odbornice,
květinářka a zahradnice. O levanduli a jejím pěstování ví snad vše a koupíte
u ní až 8 odrůd.
Levandulová zahrada pod Házmburkem je otevřena od 4. června do 31. července
vždy od úterý do pátku od 9 do 15 hodin, v sobotu do 17 hodin a v neděli do 16
hodin. Na začátku července se zde navíc uskuteční certifikované Levandulové
slavnosti!
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Pozvánek na výlety máme hned několik
Vyhlídka Mlynářův kámen nabízí jeden z nejkrásnějších
pohledů na řeku Labe a Portu Bohemicu. Vyrazit můžete po
zelené značce z Dubic nebo nejdříve po žluté a pak modré
z Moravan. V Moravanech se určitě zastavte v krámku
Mydlárny Bohemikus nejen pro mýdlo, ale i na dobrou
kávu a palačinku (vždy o víkendu).
Vyhlídka Lucemburkův kopec je krásná rozhledna
u obce Tašov odkud se dá dojít do nejvýše položené obce
Českého středohoří – Němčí. V Tašově se určitě zastavte
v Ateliéru skla u paní Lucie, která je známá i svým kuchařským umění pro místní hospůdku.
Neobvyklý skalní útvar – vyhlídka Kočka nad Litoměřicemi je příjemným výletním cílem při návštěvě Litoměřic.
V královském městě bude navíc přes léto opět otevřena
Dílna ručního papíru a čokoládové lanýže paní Mlenské
koupíte již denně i v Culinarii.

Kam se schovat před sluncem?
V parných dnech najdete příjemný chládek v některém
z honosných litoměřických kostelů. Letní Okruh církevní
památky a vyhlídky Litoměřic proběhne od 1. července
do 4. září. Za jednu cenu – pouhých 130 Kč navštívíte tři
kostely, věž, vyhlídku Kalich a katedrálu. Navíc za každé
tři vstupy na vás čeká fair trade káva z Lorefa Kafé a mladí
studenti vám ochotně přidají i zajímavý výklad.
V létě se ve Středohoří projeďte lodí po Labi
Mezi Litoměřicemi a Ústím v červenci a srpnu plují lodě
denně mimo pondělí. Loď pluje až do Nučnic a každou
sobotu vás sveze až do Roudnice nad Labem.
NOVINKOU jsou ranní plavby z Litoměřic, kdy vyrazíte
již v 9:30 a v poledne si již v Ústí nad Labem můžete na
Větruši dopřát oběd nebo zavítat do zoologické zahrady.
Na loď vám vezmou kolo, tak se zpět projeďte po Labské
stezce.

A co ještě nevynechat?
Levandulová farma Pod Řípem - během července pořádá
dny otevřených dveří i dny focení v levanduli.
Úštěcký historický jarmark (návraty do historie) – 20. srpna
– celý Úštěk ožije historií a dobou králů a královen.
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Českosaské Švýcarsko
Dost bylo zákazů a zrušených akcí! Společně se svými blízkými a přáteli přijeďte
sdílet zážitky do Českého Švýcarska a prožijte nevšední akce v krásném přírodním i kulturním prostředí.
DNY ŘEMESEL V ČESKÉM ŠVÝCARSKU
Kdy: 20.–28. srpna
Kde: Jetřichovice, Louka u Královského smrku poblíž Dolského mlýna
Dřevěné uhlí bylo poprvé vypálené v milíři nedaleko Dolského mlýna během Týdne lesních
řemesel v září 2012 a získalo čestný certifikát regionálního výrobku Českosaského Švýcarska.
Výroba dřevěného uhlí a dalších produktů lesních řemesel neoddělitelně patří ke kulturní
historii dnešního národního parku. Správa Národního parku České Švýcarsko a Etnologický ústav
Akademie věd ČR vás i v tomto roce srdečně zvou na Dny lesních řemesel, během nichž se mohou
návštěvníci seznámit s tradičními řemesly, kterými se zde v minulosti živili místní obyvatelé.

Co je v programu připraveno:
Stavba milíře (s možností zapojení se pro návštěvníky), zapálení milíře, výroba potaše a dehtu.
Ukázky sklářského řemesla s možností vyzkoušení, točení keramiky na hrnčířském kruhu pod
odborným vedením hrnčíře, ukázky ekovýchovných aktivit pro děti, rozebírání milíře, možnost
odnést si vyrobené dřevěné uhlí jako suvenýr.
www.npcs.cz

DĚTSKÉ PROHLÍDKY NA ZÁMKU DĚČÍN
Kdy: o letních prázdninách
Kde: zámek Děčín, pro děti 4–10 let
Hry, tajemství a dobrodružství lákaly mladé aristokraty stejně jako vaše
děti. Dopřejte jim tyto zážitky v prostředí zámeckých komnat. Prohlídky
pro děti Za tajemstvím zámeckých dětí a S pastelkami po zámku probíhají
v běžné prohlídkové trase zámku, ale využívají své vlastní speciální
rekvizity, které mají zapojit co nejvíce smyslů. Celou prohlídkou se jako
červená nit line zajímavé pátrání po skrytých indiciích a vzkazech, které
po sobě zanechaly zámecké děti. A co malé návštěvníky čeká na konci?
Tajemství, které se všichni dozví až během prohlídky.

www.zamekdecin.cz
A co dalšího si nenechat ujít?

27. 8. Cross Parkmaraton v Krásné Lípě
3. 9. Tour De Zeleňák – Nejstarší veřejný cyklistický závod v ČR

www.regionalni-znacky.cz
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Górolsko Swoboda
Nejvýznamnější kulturně-společenskou akcí, přesahující regionální rámec,
pořádanou Místní skupinou Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově,
jsou Mezinárodní folklorní setkání „Gorolski Święto”.
Jedná se o druhý nejstarší folklorní festival v ČR (první ročník se
konal v roce 1947) a beze sporu největší, organizovaný nestátní
neziskovou organizací. Během tří dnů se akce zúčastní na 10
000 diváků.
Goralské národopisné slavnosti probíhají v přírodním amfiteátru
v Městském lese a Domu PZKO v Jablunkově. Páteční zahajovací program „Nie jyny z naszi dzichty” je věnován hudebnímu
a mluvenému folkloru Karpatského oblouku v jeho původní
nestylizované podobě, se zvláštním zřetelem na region Těšínského
Slezska. V rámci tohoto programu probíhá přehlídka tradičních
a unikátních lidových hudebních nástrojů, zpěváků a vypravěčů.
Sobotní program je zaměřen na místní dětské a mládežnické
soubory, které předvádějí v jevištní podobě výroční zvyky a obyčeje
Těšínského Slezska. Živou pozvánkou na nedělní program je
dopolední přehlídka lidových kapel na náměstí. V pravé poledne
pak projde náměstím průvod všech krojovaných účinkujících,
hostů a alegorických vozů, který dále směřuje do areálu Městského
lesa. V odpoledním galaprogramu své umění prezentují domácí
i zahraniční folklorní sbory a soubory.
Díky tomu, že akce je od roku 1990 součástí prestižního Týdne
beskydské kultury v Polsku (cyklus folklórních přehlídek pod
patronací CIOFF), její program mohl být obohacen o vystoupení
vybraných folklorních kolektivů z celého světa. Na pódiu v jablunkovském Městském lese jsme tak měli příležitost spatřit lidové
soubory prakticky ze všech kontinentů.
Neodmyslitelnou součástí programu „Gorolskigo Święta” je řada
doprovodných akcí. První vlaštovkou blížících se slavností je
seminář, tematicky zaměřený na problematiku lidové kultury

vybraného etnografického regionu. Velmi populární je přespolní
běh „O Dzbanek Mlyka” a turistický pochod „O Kyrpce Macieja”,
pojato jako generační aktivity pro celé rodiny. Velké oblibě se
těší i cyklus setkání s poezií „Kawiarenka Pod Pegazem”. Po celý
víkend probíhají také ukázky a otevřené dílny tradičních lidových
řemesel, rukodělné výroby, výrobních postupů a výroby ovčího
sýra, syrových nití, žinčice a kompletního zpracování vlny v rámci
programů „Szikowne gorolski rynce”, „Na sałaszu” a „Gdo mo łowce,
tym mo co chce”. Prezentují se zde místní výrobci z Mikoregionu
Górolsko Swoboda, kterým bylo uděleno právo k užívání značky
„Górolsko Swoboda regionální produkt®”. V průběhu celého
festivalu je možné ochutnat speciality goralské kuchyně jako
„miodula“, „warzónka“, „placki na blaszi“, „bachora“, „zbujecko“
včetně jehněčího a skopového v různých úpravách. Svou specifickou atmosférou a kvalitním programem se festival stal známým
nejenom v České republice, Polsku a Slovensku, ale taky v celé
řadě zemí Evropy i mimo ni.
Všechny informace a aktuality týkající se festivalu jsou průběžně zveřejňovány na stránkách www.gorolskiswieto.cz
a www.facebook.com/gorolskiswieto. Během tří festivalových
dnů je možné program sledovat online v přímém přenosu na
zmíněných internetových stránkách (jako na jedné z prvních
akcí tohoto druhu v ČR).
Zpracoval Leszek Richter za Organizační výbor MFS „Gorolski Święto”
Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově,
pobočný spolek.

www.regionalni-znacky.cz
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Kalendář akcí

Akce, během nichž se prezentují místní výrobci z Mikoregionu Górolsko Swoboda, kterým bylo uděleno právo k užívání značky
„Górolsko Swoboda regionální produkt®”

Dolní Lomná

lomnadolina.cz/vozatajske-zavody/
16. 7. X. ročník Vozatajských závodů

Jablunkov

jackijablunkov.cz/rubrika/kultura/co-chystame/
9.–10. 7. Dny města Jablunkova – Jablunkovský jarmark
Mariánské náměstí
6.–7. 8. XVII. ročník „Szikowne Gorolski Rynce”, v rámci 72. Mezinárodních
folklorních setkání „Gorolski Święto”
http://www.gorolskiswieto.cz
Ukázky a otevřené dílny tradičních lidových řemesel, rukodělné
výroby, výrobních postupů a výroby ovčího sýra, syrových nití, žinčice
a kompletního zpracování vlny.
Městský lesík
10. 9. Jabkový den
V parku A. Szpyrce

Mosty u Jablunkova

www.sancefest.cz
23. 7. Šancefest
Velká šance

Vendryně

www.slezskydrevorubec.cz
24. 7. X. ročník mezinárodní soutěže SLEZSKÝ DŘEVORUBEC
Řezbářské sympozium
Vendryňský park

Brenna (PL)

turysta.brenna.org.pl/pl/events/2022/05
10. 7. 54. Krajská přehlídka venkovských uměleckých souborů
54. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej
Amfiteatr - Park Turystyki ul. Malinowa 2b
28. 8. Ekumenické dožínky
Amfiteatr - Park Turystyki ul. Malinowa 2b

Istebna (PL)

www.istebna.eu/turysta/news
30.–31. 7. Slavnosti obce Istebna v rámci 59. Týdne beskydské kultury
Amfiteátr „Pod Skocznią”
11. 9. Obecní dožínky
Amfiteátr „Pod Skocznią”
17. 9. Mezinárodní pivní festival na Trojmezí
Trojmezí PL-CZ-SK

Ustroń (PL)

visit.ustron.pl/pl/visit-ustron-pl-wydarzenia,24
20.–21. 8. 6. Mezinárodní výstava regionálních produktů, Dny města Ustroń,
Dožínky

Wisła (PL)

60.wisla.pl
30. 7. – 7. 8. 59. Týden beskydské kultury
„Szikowne Gorolski Rynce” – jarmark řemesel a uměleckých výrobků.
Náměstí B. Hoffa.
27. 8. Dožínky města Wisła
Jarmark s tradicí na náměstí B. Hoffa a v parku S. Kopczyńského
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Haná
Na Tvarůžkovém festivale v Olomouci nechyběl jarmark regionálních produktů
Tisíce lidí přilákal v sobotu 23. a neděli 24. dubna 5. ročník festivalu spojeného
s ochutnávkou tvarůžkových specialit a regionálních produktů. Nechyběly ani
stánky s certifikovanými produkty.
Jarmarku regionálních produktů s rozmanitou nabídkou vévodily
samozřejmě tvarůžky, báječnou atmosféru podtrhl bohatý
kulturní program pro dospělé i pro děti, dílničky či cooking show
s Romanem Paulusem nebo vaření z regionálních produktů.
Akci uspořádalo Město Olomouc, jedním ze spolupořadatelů
byla tradičně i MAS Moravská cesta, která je koordinátorem
značky HANÁ regionální produkt®. Festival se konal naposledy
v roce 2019.
„Mám radost, že se Tvarůžkový festival konečně podařilo uskutečnit. Vloni i předloni nám jej zhatila epidemie covid-19. Letos
už nám přálo i počasí,“ pochvalovala si koordinátorka Haná
regionální produkt® Julie Zendulková, stejně jako prodejci, kteří
byli s návštěvností akce spokojeni. „Výrobci z Olomouckého
kraje obsadili celkem 38 stánků. Zastoupili hned tři regionální
značky, kterými jsou HANÁ regionální produkt®, MORAVSKÁ
BRÁNA regionální produkt® a JESENÍKY originální produkt®,“
doplnila Julie Zendulková.
Marie Machačová

www.regionalni-znacky.cz
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Jeseníky
Můžete zde zažít něco opravdu mimořádného a velkolepého. Můžete se vyhnout
davům a jít vlastní cestou. Můžete si užít i pospolitou atmosféru malých akcí.
Letní Jeseníky voní pryskyřicí, čerstvou vodou i senem.
Další várku nových certifikovaných produktů JESENÍKY originální produkt® schválila certifikační
komise uprostřed května. Novinky jsou pestré, lahodí oku, duši a samozřejmě potěší i gurmány.
Hartíkovská dřevíčka – šperky, patří k autorské tvorbě Lenky Vicherové
z Hartíkova. A nejde jen o tvůrčí uchopení, ale také o surovinu. Šperky
totiž vznikají z místního dřeva, především z třešně ptáčnice. Ty má
autorka na svém pozemku, trpělivě čeká na to, až příroda sama uzavře
životní cyklus stromu. Pak je několik let suší a postupně pracuje.
Návrat ztraceného skláře představuje nově certifikovaná Sklárna Jakub,
která nesla ochrannou známku JESENÍKY originální produkt® již v minulosti. Tamější historické sklo se pyšní řadou ocenění a neobvyklými
zakázkami. Sklárna vyrábí především krásné historické poháry, vázy
i džbány. Ale je připravena i na výzvy. Vyrábí jedinečné trofeje, jako například rýžovací skleněnou
pánev se zatavenými zlatěnkami pro Zlaté Hory, skleněná kolečka do renovovaných středověkých
oken na zámku Kuks, či skleněná stínítka na WC do Slovenské strely. Mezi zajímavé projekty se řadí
středověká skleněná urino-nádoba Do muzea nočníků v Praze.
www.sklarnajakub.cz
S neuvěřitelnou pílí a nasazením pracuje Martin Vašíček, který se věnuje zpracování ovoce, zeleniny,
hub a bylin. Pod značkou Dobroty z hor můžete najít džemy, koření, bylinkové soli, čaje, ale i takové
speciality jako svatojánské ořechy, nakládané květy medvědího česneku či nakládané lišky. Většina
surovin pochází z vlastní zahrady nebo z pěstitelské stanice ve Velkých Losinách.
www.dobrotyzhor.cz

Není chlebíček jako chlebíček. V Jeseníkách máme
Roztomilé chlebíčky. Tvarohové, šunkové, sýrové i s vejcem. Na
výrobu chlebíčků se používají místní suroviny a také Roztomilé sýry,
které již nějakou dobu nesou značku JESENÍKY originální produkt®.
www.roztomilechlebicky.cz
K certifikovaným bramborám přidal pan Michal Sedláček z Leskovce nad Moravicí také hovězí maso. Farmář tělem i duší pečuje
o rodinnou farmu, s odkazem na několik generací. Tady totiž nejde
jen o maso, ale také o přístup k péči o zvířata.
www.farmasedlacek.cz

www.regionalni-znacky.cz
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Studánky a výlety JESENÍKY originální
produkt®
V létě potkáte na mnoha místech v Jeseníkách u studánek a pramenů hrníček s logem JESENÍKY originální
produkt®. Jedním z příjemných výletů, který si můžete
zpestřit hledáním granátů, je studánka u kaple Nejsvětější Trojice na Fellbergu. Studánku najdete v těsné
blízkosti kaple. Odtud se můžete lesní obslužnou cestou
vydat ke Granátové skále. Lokalita je velmi dobře známá
mezi příznivci mineralogie. Zdejší naučná stezka Sobotín
– Maršíkov připomíná hornickou historii Jeseníků i místní
naleziště vzácných nerostů. Jedním ze zastavení je i skalní
útvar Granátová skála. Rozprostírá se na kopci hned nad
nádražím v Sobotíně a dojdete k ní po zelené turistické
trase. Až se vydáte po stopách hledačů pokladů, prosím
nezapomeňte na to, že se jedná o chráněnou lokalitu!
www.facebook.com/groups/studankyavylety

SKY BRIDGE 721

Středověké odpoledne na hradě Brníčko

Někoho při této atrakci polije studený pot, jiný si užije
adrenalin plnými doušky.

Začátkem léta se můžete vrátit do středověku. Užijete si příjemné
odpoledne s kulturním a společenským setkáním v kulisách středověkého
hradu Brníčko. Certifikovaný zážitek nabízí vždy o svátku Dne slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje bohatý program pro dospělé i děti. Letos
se tedy 5. července od 13:30 hodin rozezní v rozvalinách hradu hudba
skupiny Holátka ze Šumperka, chybět nebudou ani šermíři s dobovým
táborem, středověká hudba a vyvrcholením akce se stane koncert první
dámy české country Věry Martinové. Děti si mohou užít lukostřelbu, ty
menší zase skákací hrad.

Horský resort Dolní Morava postavil SKY BRIDGE 721
– nejdelší visutý most pro pěší na světě. Odvážlivci se
ocitnou 95 metrů na údolím Mlýnského potoka, cílem je
hřeben Chlum, kde mohou navázat na naučnou stezku
Most času. Ta nabízí unikátní hru, která účastníky zavede
o několik desítek let zpět.

www.obecbrnicko.cz

Snídaně v trávě
Ve Stránském založili nový zvyk. Tamní stejnojmenný spolek pořádá akci s názvem
Snídaně v trávě. Takový farmářský start krásného dne v přírodě a z místních produktů.
Zájemci si samozřejmě snídani předplatí a ráno dostanou košík se sýrem, čerstvým
pečivem, paštikou, marmeládou a dalšími dobrotami a – hybaj na louku, kde se vaří čaj,
káva a je připravena domácí limonáda. Lidé jedí na dekách, pasoucí zvířata v ohradách
dělají krásnou kulisu a louka omamně voní...
Letos poprvé 16. července.
Akci pořádá Stránské z. s. společně s MAS Rýmařovsko a SCHOK (Svaz chovatelů ovcí
a koz) z. s.
https://stranske.websnadno.cz/

V zajetí displejů a obrazovek v Jeseníkách vaše děti opravdu
nebudou. Ať už je vezmete na horskou túru nebo zvolíte trochu
organizovanější zábavu, pokaždé jim nabídnete něco zajímavého
a unikátního. Mezi nevšední zážitek patří vlastnoručně načerpaný
arch papíru s průsvitkou v areálu Ruční papírny Velké Losiny.
Kdo si dopřává rychlost a terénů, vyrazí na Rychlebské stezky.

Zdejší traily jsou různé náročnosti a některé zvládnou i děti. Vítr
ve vlasech a rychlou jízdu nabízí i Osoblažská úzkokolejka.
Parní vlaky tady jezdí pravidelně po celé léto. Pokud vaše ratolesti rády hledají poklady, vezměte si pánev a vydejte se do
Zlatorudných mlýnů, zrnko zlata zde čeká i na vás.
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Kraj blanických rytířů
Regionální značka má narozeniny a my máme přání jediný, a sice aby stále
pomáhala lidem vybrat tu nejlepší kvalitu z kraje pod Blaníkem.
Za deset let fungování regionální značky se sešla komise již po šestnácté a jubileum
oslavila udělením certifikátu třem novým uchazečům.
Prvním z nově certifikovaných je paní Vlasta Tichá z Dojetřic u Sázavy, která již
více než 25 let tvoří ve svém ateliéru autorskou kameninovou keramiku. Keramiku
vyrábí z lokální hlíny, a vypaluje ji na víc než 1000 stupňů celsia.
www.atakeramika.cz
Druhým nováčkem je pan Jiří Holejšovský z Chmelné č. 16, který získal značku
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® pro kořenovou zeleninu a cibuli.
Podle pana Holejšovského není cibule náročná na vodu, a proto je ideální plodinou
při stále častějším suchu. Se svou rodinou obhospodařuje víc jak 25 ha polí a je
dodavatelem zeleniny do spousty místních škol.
Do třetice všeho dobrého byl certifikován, v pořadí jak jinak než třetí, zážitek na
území Kraje blanických rytířů. Pohádkové putování, které ve spolupráci s dalšími
organizacemi pořádá Klub panenek ČR je jedním z prvních meziregionálních
zážitků v rámci Asociace regionálních značek. Část zážitku je realizována na
území regionální značky Kutnohorsko regionální produkt® a druhá část, jako
je například Galerie panenek ve vlašimské Občanské záložně ve Vlašimi na
území se svatováclavskou helmicí.
klub-panenky-cr.webnode.cz
Noví držitelé regionální značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®
budou mít dost času rozkoukat se a zapojit se do celonárodní akce PORTA
APERTA – Brány dílen a farem dokořán, která se bude konat 17. 9. 2022
V létě mnoho z nás myslí pouze na jediné. Zchladit se. Nejlepší osvěžení v kraji pod Blaníkem
naleznete v návštěvnickém středisku Vodní
dům, které Vám prostřednictvím exkurzí na
zatopené mosty a hráz dá zažít vodní nádrž
Švihov.
www.vodni-dum.cz
Dalším ideálním místem na výlet v letním horku je nedávno otevřený
zámecký park v Načeradci. Stín jeho krásných statných stromů přijde
v létě vhod nejednomu pocestnému, stejně jako točená zmrzlina a letní
drinky ve zbrusu novém bistru Polepšovna.

www.regionalni-znacky.cz
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Kraj Pernštejnů
Přijměte pozvání na letní osvěžení do Kraje Pernštejnů. Náš kraj se může pochlubit
hned několika certifikovanými výrobci poctivé řemeslné zmrzliny vyráběné z těch
nejlepších surovin. Pokud se je rozhodnete poznat a ochutnat všechny, bude se Vám
na cestě určitě hodit baťůžek od Hanako. Poznejte kouzelné léto v Kraji Pernštejnů.
Na dubnovém jednání schválila certifikační komise Kraje Pernštejnů novou žádost
o certifikaci a 4 žádosti o prodloužení certifikátů.
Nováčkem značky se stala pardubická moštárna Zdrcený jablko.
Zakládá si na regionálním původu jablek, ze kterých připravuje
nejen lahodné mošty s neobvyklými názvy jako Virobijec nebo Životabudič, ale i jablečný cider. Samozřejmostí je 100% přírodní produkt, tzn. že mošty nijak nepřislazuje, nefiltruje a nepoužívá žádné
konzervanty. Kromě původu si majitel zakládá i na ruční, řemeslné
práci při výrobě moštů: „Když jsem to počítal, tak mi každé jablko
projde rukama celkem 18x.“ V současné době své výrobky dodává
na různá prodejní místa a sám je rozváží zákazníkům až domů.
www.zdrcenyjablko.cz
Dále byla prodloužena platnost certifikátu 4 žadatelům z Kraje Pernštejnů: perníkovému „králi“ Pavlu Janošovi a jeho produktu Pardubický perník Pavel Janoš, panu
Sochorovi ze Statku Dolany a jeho Dolanské huse, Rybničnímu hospodářství s.r.o.
a Pernštejnskému kaprovi a v neposlední řadě pardubické umělecké fotografce, paní
Editě Bízové a její umělecké fotografii. Všem srdečně gratulujeme!

Na letní výlet s originálním baťůžkem
Občas si prý připadá jako chobotnice. A není se co divit. Producentka Kraje
Pernštejnů MgA. Hana Krauseová stojící za značkou Hanako, toho stíhá totiž
opravdu hodně. Věnuje se textilnímu designu, grafice a ilustracím a v neposlední
řadě má autorskou řadu módních doplňků, které sama navrhuje i šije. Na
jaře navíc nově spustila vlastní e-shop www.hanakodesign.cz, kde si její věci
můžete zakoupit i vy.
Jak se máte a co Vám dělá v poslední době radost?
Jako vždy jsem v plné práci. Začíná nám letní sezóna plná design marketů
a open-air akcí. Nejvíc žiju přípravami na Design zónu při Colours of Ostrava, do
které mě letos vybrali a já se moc těším, a taky trochu bojím. Je to velká výzva.
V Kraji Pernštejnů klademe důraz na regionální původ, kvalitu,
udržitelnost a ruční práci. Jak obtížné je sehnat kvalitní české látky pro
Vaši práci?
Obtížné. Každá kabelka, kterou ušiju, je symbiózou mnoha různých materiálů
a já se vždy pokouším zařídit, aby jich bylo co nejvíce místních. Například
podšívky jsou z krásných bavlněných tkanin z Milety Hořice. Některé vrchní látky
jsou ze stanových pláten Svitapu. Když se mi nepodaří získat český materiál,
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pokouším se o jiné udržitelné řešení. Poslední řada mých baťůžků
je například ušita ze zbytkových tkanin chrudimské firmy Ressed,
která vyrábí luxusní křesla a pohovky. Co nevyužijí oni, z toho
našiji unikátní kousky já.
A kdo Vám při tvoření pomáhá?
Sama už zdaleka všechno nezvládnu. Grafické motivy mi na díly
tisknou profesionálové. V našem kraji se naštěstí najdou firmy,
které jsou v oboru špičkami, a ještě jsou ochotné se mnou experimentovat. Koženku na kabelky mi například potiskli ve firmě
Rykobito v Srnojedech. Je to takový malý zázrak, nikdo jiný to
před nimi nedokázal. Všechny ilustrace na trička mi zase realizují
v Dašicích, kde si je nechávám potisknout už mnoho let.
Nejvíce mi nyní chybí pomocnice v šití. Těch opravdu precizních je
málo a jsou dost zaměstnané, takže většinu věcí si stále šiju sama.
Šikovné švadleny, které si rády zpestří práci něčím zajímavým,
jsou u mě vždy vítány.

Většinu doplňků si i sama navrhujete a jsou poměrně
originální včetně názvů – Cokolky (kapsičky na cokoliv)
nebo Egg Bag baťůžek. Jak komplikovaný je to proces a
kolik času zabere?
Poslední řada Cokolek byla rychlá jako vítr! Přišla si o ně totiž
říci kamarádka, které dosloužila taštička. A tak jsem vzala malé
zbytky látek a upcyklovala je do podoby malých „kabeleček“.
Všechno to trvalo jen pár dní.
Běžná praxe je ale jiná. Baťohy Egg Bag jsem kreslila, vymýšlela,
předělávala a ladila asi dva roky. Po ušití prvního vzorku jsem
musela mnoho věcí upravit a předělat a teprve čtvrtý kousek
byl dokonalý. Vymyslela jsem si pro ně odepínací klopy, aby se
daly vyměňovat, a také popruhy, jejichž provlečením vyrobíte
z baťohu kabelku. Nedělám si věci jednoduché, ale okouzlené
zákaznice mi za to stojí.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho spokojených
zákazníků.

Osvěžující procházka Krajem Pernštejnů
V letním horku každý rád přivítá možnost
se osvěžit a zchladit. Pokud ještě navíc rádi
mlsáte a milujete zmrzlinu, tak jste v Kraji
Pernštejnů na správném místě.
Paní Pavlisová je usměvavá příjemná dáma,
která srší nápady a je stále dobře naladěná.
Výrobě zmrzliny se věnuje již několik let, na
zkušenou byla i v Itálii, Mekce všech zmrzlinářů. Ve Smilově ulici v Pardubicích otevřela nedávno podnik Nanukárna. Můžete
zde ochutnat její špachtlovanou řemeslnou
zmrzlinu pod názvem Zmrzka Belleza,
a to hlavně ve formě různých nanuků, zmrzlinových dezertů nebo dortů. Základem
pro výrobu dobré zmrzliny je výběr těch
nejkvalitnějších surovin, především od
místních výrobců. „Snažím se navazovat
spolupráci s místními pěstiteli ovoce,

bylinek či producenty mléka a jogurtu.“
říká paní Pavlisová. Její zmrzlinu můžete
potkávat i na různých akcích nebo jen
tak na ulici v Pardubicích, kde se prodává
z tříkolového vozítka Mňam káry.
Za další výbornou zmrzlinou musíme
vyrazit na okraj Pardubic do obce Spojil.
Zde najdete farmu Apolenka, která vyrábí
různé mléčné produkty z kvalitního kravského a kozího mléka. Vedle sýrů, jogurtů
nebo tvarohu zde tak můžete ochutnat
i zmrzlinu z místního mléka. Vychutnat si
ji můžete v bistru Chlívek, které slouží jako
sociální podnik a pracují v něm osoby se
zdravotním postižením.
Obec Kunětice leží na frekventované
cestě ze Sezemic na Kunětickou horu.
Oblíbenou zastávkou všech projíždějících,
cyklistů, motoristů i motorkářů je místní
Zmrzlina z Kunětic. Pan Pavlis s bývalou
manželkou začali své podnikání v oblasti
zmrzliny už v roce 2006. Místní točená
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zmrzlina se od té doby stala vyhlášenou,
nově zde můžete ochutnat třeba zmrzlinu
bez přidaného cukru nebo s příchutí višně
v rumu.
Za posledním výrobcem kvalitní zmrzliny se
přesuneme do Holic, ležících ještě v okrese
Pardubice. Holická zmrzlina U Pepeho zde
nabízí každý den 6 druhů točené zmrzliny.
„Našim cílem je výroba domácí zmrzliny
z těch nejkvalitnějších ingrediencí, zásadně
dle svých vlastních originálních receptur,“
říká pan Branda „Pepe“. Ochutnat zde
můžete, mimo klasické řemeslné zmrzliny,
také Pepeho řadu fit zmrzlin, které obsahují
75 % ovoce. Přejeme Vám příjemné mlsání!
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Krkonoše
Objevte Krkonoše. Jejich jedinečnou krásu a přírodu. Projděte se krajinou roubenek i po rozkvetlých horských loukách, vystoupejte za nejkrásnějšími výhledy.
Poznejte krkonošská města a obce s širokou nabídkou aktivit a služeb. Prožijte
aktivní dovolenou v nejvyšších českých horách.
Vyhlídkový lesopark Hlídka na Stráži u Rokytnice nad
Jizerou je ideálním místem, kde můžete strávit krásné
odpoledne s rodinou a přáteli. Nabídne vám neopakovatelný pohled na rokytnické údolí, panorama Lysé hory
a Kotle, ale i nádherné výhledy do Pasek a Vysokého nad
Jizerou. Jednotlivé vyhlídky však nejsou pro každého –
přijďte a zjistěte, zda dokážete pokořit lišku, medvěda,
ovci a máte odvahu i na horníka.
www.hlidkanastrazi.cz
Pohodlné oblečení, vhodnou obuv a malou svačinu
s sebou. A cestou se nezapomeňte zastavit v Rokytnici
pro místní dobroty od farmářů jako je např. Zemex.
Sušené maso s příchutí citrónu a pepře nebo barbecue
vám dodá energii na zdolávání hor a taška plná masa
naplněná 2,5 kg stařeného, vakuovaného baleného BIO
masíčka vám pak udělá radost po zbytek týdne doma.
Doporučujeme objednat předem.
www.zemex.cz/cs/products/

Krkonoše neznámé, HORNÍ MARŠOV!
Po málo známých stezkách se můžete vydat do Rýchor, směrem na Malou Úpu, nebo přes Vyhlídku Modré Kameny do
Janských Lázní.
Navštivte Ekocentrum DOTEK, dům obnovy tradic, ekologie a kultury se specifickým programem pro děti i dospělé.
Nachází se v areálu bývalé barokní fary. V těsném sousedství
fary stojí nejstarší strom a nejstarší kostel východních Krkonoš
– všechny tyto památky tvoří dohromady pozoruhodný celek
s výrazným geniem loci. V DOTEKu si mimo jiné můžete zarezervovat komentovanou prohlídku tohoto kostela s místním
průvodcem, ochutnat místní dobroty či se rovnou ubytovat
v ekologicky šetrném zařízení.
sever.ekologickavychova.cz
Vydejte se k lesnímu hrádku Aichelburg, pojmenovaném po
knížeti, který nechal vybudovat jako své letní sídlo, a navštivte
Muzeum Vápenka v Horních Albeřicích. Klíče od obou objektů
dostanete ve Veselém výletu, informačním centru rodiny
Klimešových, které nabízí prodej originálních suvenýrů
z Krkonoš.
Projděte si Křížovou cestu z Temného dolu, tvoří ji zastavení
s barevnými abstraktními obrazy vytvořené formou smaltových desek.

www.regionalni-znacky.cz
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Krknošská pivní stezka
Nejhezčí partie Krkonoš a výborné pivo k tomu. To jsou lákadla
našich nejvyšších hor, kde se již po osmé otevírá Krknošská pivní
stezka. Vydejte se po trasách místních pivovarů, získejte otvírák
jako dárek a zúčastněte se slosování o hodnotné ceny. Místa, kde
vaří lokální pivo, jsou tato:
* Pivovar Hendrych Vrchlabí
(pivo Hendrych ochutnáte na Friesových boudách a nově
v kavárně Craft Cofee, Pec pod Sněžkou)
* Pivovarská Bašta Vrchlabí – pivo Krkonošský Medvěd
* penzion Andula u Friesových bud – pivo Fries a Hendrych
* hotel Friesovy boudy – pivo Fries a Hendrych
* pivovar Trautenberk
* Pecký pivovar v Peci pod Sněžkou – pivo Sněžka
www.krkonosskapivnistezka.cz

Co si ještě nenechat ujít?
* Řemeslnické léto ve Vrchlabí – Krkonošská muzea a prodej držitelů regionální značky
www.krkonose.eu/remeslnicke-leto-2022
* Krakonošovy letní podvečery v Jilemnici
www.mestojilemnice.cz
* Areál Mladé Buky s koupáním a vodními atrakcemi
www.areal-mladebuky.cz/cs/balduv-svet
* Tip na aktuální hru: Co vydaly hlubiny země – celoroční hra o dolování v Krkonoších
www.ictrutnov.cz
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Krušnohoří
Krajina, do jejíž divukrásné tváře se nesmazatelně zapsali lidé, když zde v honbě za
poklady z hlubin země zanechali hluboké jizvy. Ty pomůže zacelit čas, a především
práce zemědělců, sadařů a vinařů, řemeslníků a umělců, kteří znovu probouzejí
a dotvářejí krásu a rozmanitost Krušnohoří.
Na první letošní certifikaci značky Krušnohoří regionální
produkt bylo přijato devět žádostí na prodloužení
certifikátu a dvě nové žádosti pro získání certifikátu
Krušnohoří regionální produkt.
Komise vyhověla osmi obnovám a prodloužila jim
certifikát, nové žádosti schválila obě. Jedním z výrobků
byly Kraslice drátované a zdobené voskovým reliéfem
a druhým výrobkem byly drátované dekorace. Paní
Mgr. Andrea Havlíčková a její výrobky pod názvem
Cesta z města, tak patří také do naší rodiny certifikovaných Krušnohoří regionální produkt.

Naučná stezka Horní Blatná – Vlčí jámy
Okruh měří necelých 5 km a je na něm rozmístěno
7 informačních tabulí s českým i německým
textem. Stezka začíná na náměstí v Horní Blatné.
Zajímavým místem na stezce jsou zcela určitě
Vlčí jámy, které jsou přírodní památkou v Krušných horách. Přírodní památka se skládá z Vlčí
jámy a Ledové jámy. Výše ve svahu se nachází
Ledová jáma, která vznikla vytěžením cínovcového pásma Jiří. Jáma je 20 m hluboká a velmi
úzká. Vlčí jáma vznikla odtěžením cínovcového
pásma Wolfgang a pozdějším částečným zřícením stropů, podzemních komor a skalních stěn.
Propadlina je přes 120 m dlouhá, široká asi 14
m a hloubka dosahuje asi 20 m.
Na počátku 20. století bylo vybudováno kamenné
schodiště, které umožnuje přístup turistům.

Obžínky, homola, dožének, dožatá...

Dožínky se uskuteční 3. září v parku v obci Vrskmaň.

mnohá a další pojmenování dostal svátek, který u nás zdomácněl
pod názvem dožínky. Poslední snop obilí sklizený na konci léta
byl odjakživa důvodem k radosti. Oslavy, které následovaly,
provázelo veselí a také spousta skvělého jídla.

Sjede se sem zemědělská technika historická, starší,
novější i nejnovější z celého okresu, aby chasa předala hospodáři v 16 hodin dožínkový věnec. Následovat
bude zábava a dožínková hostina za doprovodu kapely.
Všichni jste srdečně zváni.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří ve spolupráci s obcí Vrskmaň
a Okresní agrární komorou Chomutov se i letos rozhodly připomenout tento starý zvyk.
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Kutnohorsko
Užijte si léto v našem krásné kutnohorském regionu a zažijte neopakovatelnou
atmosféru našeho kraje a kulturních památek.
Regionální značka KUTNOHORSKO vznikla v roce 2016 za podpory Spolku
kutnohorských podnikatelů. V roce 2022 proběhla změna regionálního
koordinátora, kterým se stala Místní akční skupina Lípa pro venkov z.s.,
která současně také stála za zrodem Regionální značky KURNOHORSKO
jako partner. Certifikát této značky vlastní v současné době 35 producentů.
Regionální značka KUTNOHORSKO úzce spolupracuje s Turistickou oblastí
Kutnohorsko a Kolínsko z.s., která byla založena za cílem koordinovat
aktivity cestovního ruchu a marketingovou propagaci tohoto území.
Poznejte tuto turistickou oblast formou letní hry Dobrodružné putování
po Kutnohorsku a Kolínsku. Herní plány s mapou si můžete vyzvednout na
informačních centrech v památkách a turistických atraktivitách. Nasbírejte
razítka a vyhrávejte zajímavé ceny. Kutnohorsko a Kolínsko – místa, kam
se budete rádi vracet a samozřejmě při toulkách tímto územím poznáte
naše certifikované výrobce regionální značky KUTNOHORSKO.
Dětský den s Jakubem Vágnerem na Katlově se uskutečnil
28. 5 2022 na jezeře Katlov u Červených Janovic. Akce byla pro
širokou veřejnost zdarma a její součástí byl velký doprovodný
program včetně trhu regionální značky KUTNOHORSKO.
28. 5. 2022 se v Kutné Hoře v okolí chrámu sv. Barbory a přilehlých prostorách konal Gastro festival. Jednalo se o jednu
z nejvýznamnějších gastronomických slavností v regionu.
Letošní ročník byl zaměřen na Biopotraviny a kulinářské
výrobky z nich. Akce byla podpořena RZ KUTNOHORSKO
a účastnili se ho držitelé certifikátu této značky.

Hnojení bylinek – ano či ne?
Pěstování bylinek se stalo užitečnou radostí zahrádkářů i těch, kdo je pěstují jen v bytě.
A všichni mají zájem na tom, aby jejich rostliny dobře prospívaly a přinesly opravdu zdravou
úrodu – pro přípravu lahodného čaje či koření. Málokdo však tuší, že hnojení bylinek nemá
takový efekt, jaký bychom očekávali: měření prokázala, že přihnojením se sice zvětší objem
zelené hmoty (máta či meduňka budou mít určitě větší listy), ale množství účinných látek
(např. silic) zůstává stále stejné. Jinými slovy – z přihnojených rostlin bude váš čaj poněkud
slabší, než když použijete stejné množství listů z rostliny nehnojené.
Tyto a další pěstitelské zajímavosti můžete poznat při bylinkových exkurzích v Krasosadu, držiteli regionální značky Kutnohorsko.
www.krasosad.cz
www.facebook.com/Krasosad
Nejbližší letní akce v regionu, kde se setkáte s prodejci regionální značky KUTNOHORSKO:
30.–31. 7. Anenská pout v Sudějově
6. 8. Historické slavnosti Zruč nad Sázavou
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Moravská brána
V našem regionu Vás rádi přivítáme, třeba při cyklotoulkách po cyklostezce Bečva
nebo dalších zajímavých trasách, na kterých můžete navštívit i naše skvělé regionální
výrobce. Novinkou je například Pivovar CHORS v Černotíně, z tradičních výrobců
pak Včelí farma Skalička nebo Zemědělské družstvo Partutovice, ale i mnoho dalších.
Ovoce z Lučic
Novinky najdete například u tradičního
certifikovaného výrobce Eduarda Kozáka
z Lučic. V nabídce pana Kozáka jsou nyní
i 100% ovocná a zeleninová šťáva a Křížalky.
Založili jste rodinnou firmu v roce
1991. Jak se Vaše podnikání změnilo od
té doby?
Od doby, kdy jsme začínali, se významně
změnil způsob prodeje. Dříve existovala
spousta maloobchodů, ale dnes probíhá 90
% prodeje přes supermarkety. Odběratel se
změnil a my se tomu přizpůsobili. Tento stav
se nám ovšem nelíbí, snažíme se o vlastní
prodej a oslovovat ostatní farmáře a malé
prodejny v co nejkratší vzdálenosti. Další
změnou je ulehčení práce našim zaměstnancům pomocí mechanizace, samozřejmě
při co největším zachování podílu ručního
práce. Lidé jsou dnes pohodlnější a těžkou
práci už nechtějí dělat, a tak jim chceme
nabídnout lepší pracovní podmínky.
Používáte nějaké moderní technologie
nebo se snažíte o klasické postupy?
Používáme klasické postupy při využití
moderních technologií. Například sušíme
klasicky, teplotu však už řídí počítač, ke
krájení ovoce nepoužíváme prkénko a nůž,
jak tomu bylo dříve, ale krájecí stroj. I při
výrobě moštíku využíváme strojové techniky, neboť množství, které dnes vyrábíme,
není myslitelné zvládnout jen holýma
rukama za pomoci původních nástrojů.
A jak vznikla myšlenka lyofilizovaného
ovoce?
Chtěli jsme nabídnout něco nového, rozšířit
sortiment. Je to ta věčná otázka, zda máme
šanci udržet si zákazníka s tradičními
produkty, nebo neustále být něčím noví
a tím pádem atraktivní. Napadlo nás zkusit

usušit touto metodou jablko, neboť jsme
jej nikde nezaregistrovali, a tím vyplnili
prostor na trhu. Při prvním zkoušení nás
překvapila jeho chuť. Přidali jsme tedy
do nabídky zcela originální lyofilizované
jablko ve tvaru kroužku. K němu samozřejmě lyofilizujeme i jahody, maliny
a švestky. Další ovoce čeká na otestování.
Kdy Vás napadla myšlenka „prodeje ze
dvora“? Ve svém obchůdku prodáváte
jen své produkty?
Takzvaně ze dvora prodáváme od začátku.
Jen s nárůstem zákazníků a rozšířením
sortimentu jsme dospěli k myšlence
zrekonstruovat volný objekt v Lučicích
a vytvořit tak vlastní obchod. Postupně
jsme u něj vybudovali zázemí, jako jsou
sklady a manipulační plochy. Současný
stav, kdy dodáváme do supermarketů nás
neuspokojuje a nesouhlasí ani s myšlenkou, s kterou naše firma vznikala. Nicméně
se tomu zatím nevyhneme. Snažíme se
dodávat do řetězců pouze jako regionální
dodavatel, aby naše produkty nejezdily
daleko, byly u zákazníka co nejrychleji,
čerstvé a s dodávkami v rámci ekologického přístupu. Životní prostředí je pro
nás důležité a nechceme přispívat k jeho
ničení. V naší prodejně dáváme také prostor
i ostatním místním farmářům a nabízíme
produkty např. z Farmy Čechovi, Agrochovu
Jezernice a Farmy Luční dvůr.
Jakých úspěchů si nejvíce vážíte?
Naším největší úspěchem je to, že jsme celé
ty roky, které nebyly vždy snadné, přečkali
a podařilo se nám vše ustát a co víc, stále
se rozvíjet.
Například u sušených křížalek z jablek
je vývoj viditelný. Zpočátku jsme sušili
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jen pro pekaře, ale chtěli jsme oslovit
i koncového zákazníka. Zkoušeli jsme
proto formu sušených jablek, která by mu
opravdu chutnala. Nejprve jsme zkoušeli
kolečka, která se ujala, ale pak jsme chtěli
posunout kvalitu ještě dále a pokusili jsme
se vyrobit křížalky tak, aby byly křupavé.
Dnes díky tomu můžete vyzkoušet naše
křupavé jablečné chipsy. Z toho máme
opravdovou radost. Rozšířili jsme zpracovatelskou výrobu o švestková povidla, to nám

nestačilo a zkusili jsme i povidla hrušková.
Tento výrobek také není tak často k vidění
a zájem o něj je opravdu překvapivý. Dnes
se už výroba obou druhů povidel množství
vyrovnává.
V produkci ovoce jsme také pyšní na to, že
jsme nezůstali jen u jablek, ale rozšířili jsme
ji i na švestky, hrušky, jahody a zkoušíme
i borůvky.
Podařilo se nám koupit a zrekonstruovat
bytový dům v Lučicích, kde ubytováváme
zaměstnance a brigádníky. Tím jsme
nabídli zaměstnancům další benefit.

Jaké překážky jste během těch let
překonali?
Největší překážkou je pro nás byrokracie.
Trápí nás rozdílné podmínky při pěstování, zpracování a prodeji ovoce v zemích
Evropské unie. Například Polsko, které,
které významně zvýšilo dovoz svých jablek
do České republiky, válcuje naše sadaře
cenou, která je ovlivněná tím, že je v Polsku super snížená DPH na zemědělské
produkty a tomu se skutečně nedá konkurovat. V Polsku je zemědělství významně
podporováno, nejen zemědělské produkty,
ale i například snížené DPH na zemědělské
stroje. Co se týká brigádníků, např. z Ukrajiny, u nás prochází tito pracovníci složitou
povolovací byrokracií, v jiných státech EU
je to snadnější. To je opravdu zatěžující pro
farmáře, který se má věnovat své farmě,
ovoci a zaměstnancům, a ne neustále vyřizovat nějaké papíry a povolení. Podnikáme
v sektoru, který není z hlediska českých
lidí zajímavý, práce je těžká a té se většina
občanů vyhýbá.
Prozradíte nám, jaké máte nejbližší
plány? Chystáte se rozšiřovat
sortiment nebo objem výroby? Nebo
jste spokojení tak, jak to je?
Určitě chceme dále pokračovat v započaté
práci, neustále se zlepšovat a držet kvalitu

v oblasti pěstování i zpracování ovoce. Ve
výsadbě plánujeme pořídit proti kroupové
sítě a řešit závlahu. Ve zpracování se zaobíráme myšlenkou zpracování jablek na
jablečný ocet. V současné době zkoušíme
produkovat ovoce v kvalitě RAW, zkrátka
nabízet to co lidé chtějí a co jim chutná.
Nápady máme, jen mít štěstí na
lidi, zákony a různé vyhlášky, které
mnohdy nedávají smysl a stále více
kladou překážky malým pěstitelům/
farmářům.
Regionální značka se snaží podporovat
kvalitní místní produkty – jak značku
MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt,
kterou jste získal pro Moštík a Křížalky,
vnímáte s odstupem let vy?
Je to dobře, že existuje možnost získat pro
naše výrobky místní, regionální značku.
Mělo by se v lidech neustále udržovat povědomí, že co je regionální je dobré, už kvůli
tomu, že se jedná o místní ovoce, které je
pro ně přirozené. Člověk má jíst potraviny,
které jsou vypěstované v místě, kde žije, co
je zeměpisně dané. Dalším významným
argumentem je také ekologie, kdy přispějí
ke snižování uhlíkové stopy. V situaci, kdy se
dováží z jiných zemí, či kontinentů, životní
prostředí trpí.
www.ceskejablko.cz/

Valšovická jezírka u Teplic nad Bečvou
Nedaleko Hranic na kopci nad řekou Bečvou se nachází Valšovická
jezírka. Jde se o soustavu tří menších vodních nádrží na potoku
Krkavec, poslední je lesním rybníčkem s altánkem. Valšovické
Polesí je oblíbené výletní místo se třemi odpočinkovými altánky na
naučné stezce. Romantická Valšovická jezírka jsou častým a oblíbeným výletním místem, nabízí blahodárný klid k odpočinku.

Zbrašovské aragonitové jeskyně – místo, kde kouzlí
kyselka
Nachází se v malebném údolí řeky Bečvy v lázních Teplicích
nad Bečvou. Jedná se o jedinečný jeskynní systém evropského
významu vzniklý současným působením atmosférických vod
a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve
vápencích.
Nedaleko jeskyní se nachází nejhlubší propast České republiky tzv.
Hranická propast. Je také nejhlubší zatopenou propastí na světě.
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Moravské Kravařsko
Letní období v Moravském Kravařsku (Poodří) přímo vybízí k pěší turistice, cyklovýletům, nebo zážitkové turistice (Technotrasa MSK, nově také certifikované zážitky
regionální značkou). Region je protkaný stezkami a trasami, ze kterých si vybere tu
svou opravdu každý, nenáročný požitkář i nadšený sportovec. Vydejte si i vy napříč
naším regionem a poznejte jeho přírodní, kulturní a technickou krásu památek.
Pozvánka do Moravského Kravařska
Zemědělství v Poodří 2022
Dne 28. září 2022 na návsi v obci Bartošovice proběhne již 8. ročních kulturní
akce Zemědělství v Poodří. Na programu nebude chybět výstava zemědělské
techniky, hospodářských zvířat, jarmark s regionální značkou MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO regionální produkt®, ale také tvořivé dílny našich certifikovaných
producentů.
Hlavním tématem letošní akce bude připomenutí osobnosti J. G. Mendela
jako přírodovědce, včelaře, meteorologa, ale hlavně zakladatele moderní
genetiky, bez jehož poznatků by se současné zemědělství neobešlo. Téma
bylo zvoleno na základě letošního dvoustého výročí narození této celosvětově
významné osobnosti. J. G. Mendel je rodákem místní části obce Vražné Hynčic,
které jsou součástí regionu Moravského Kravařska.
Jménem MAS Regionu Poodří srdečně zveme na tuto událost.

Skrytý středověk
Expozice Skrytý středověk, která se nachází v suterénu bíloveckého
zámku, byla veřejnosti zpřístupněna v polovině září loňského roku
a představuje návštěvníkům nejstarší dějiny hradu a zámku prostřednictvím modelů, graficky zpracovaných textových a obrazových
informací a scénického osvětlení.
Prohlídková trasa začíná v nejvyšším bodě suterénu, postupně klesá
a táhne návštěvníka hlouběji do sklepních prostor, aby na konci vystoupal zpět na zámecké nádvoří. Nově vytvořený labyrint lávek, přechodů
a schodišť vhodně doplňuje členité sklepní prostory. Důležitým prvkem
je také světlo, které může návštěvník částečně ovládat a nasvítit si
tak jednotlivé stavební etapy, a které může také využít při zkoumání
modelu hradu. Dozví se také, jak vypadaly a jak fungovaly různé typy
padacích mostů.
Prohlídky probíhají v průběhu celého roku, od května do září každou sobotu od 16:00 hodin. Vstupenky je možné zakoupit přímo na
pokladně turistického informačního centra a muzea, které je hned
vedle expozice anebo online na webu www.vstupenky.kcbilovec.cz
Po domluvě je možné zajistit také individuální prohlídku.
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Národní geopark Krajina břidlice
Flascharův důl
Krajina břidlice je jedinečná pohornická krajina rozkládající
se na území Nízkého Jeseníku. Po dobu několika staletí se zde
těžila břidlice, hornina, která svým sametovým vzhledem zdobila
střechy mnoha domů. Hornictví nechalo v krajině jedinečný otisk,
třpytivé odvaly břidlic či ruiny hornických staveb v okolí jámových
a stěnových lomů. Nejpřitažlivějším tajemstvím Krajiny břidlice
jsou desítky starých dolů na břidlici, ohromující doklady těžké
lidské práce. Podzemí ukrývá dlouhé klenuté chodby vyskládané
z kamene, malé i nepředstavitelně velké dobývací komory, kilometry vyražených štol. Vydejte se za poznáním do Flascharova
dolu, do města Odry.
Flascharův důl, historické důlní dílo z přelomu 19. a 20. století se
nachází nedaleko města Odry, na úbočí Veselského kopce. Těžba
břidlice se zde datuje od 60. let 19. století, kdy pozemky v okolí
dolu koupil Johann Fadle, sedlák z blízké obce Veselí. Po čtyřech
desetiletích těžby břidlice důl prodal JUDr. Karlu Flascharovi, po
kterém je dnes důl pojmenován. Tento podnikatel s dlouhodobými
vizemi zmodernizoval těžbu, nechal do dolu položit nové koleje,
nakoupil důlní vozíky a pro horníky postavil u dolu dřevěné boudy.
Jeho největší investicí bylo vyražení nové štoly, kterou důl rozšířil
o další patro. Těžbu břidlice zde ukončila první světová válka, od
té doby byl důl opuštěný. Jen tajuplné vstupy do podzemí a odvaly
odpadní břidlice naznačovaly dřívější dolování.
Po 100 letech zapomnění důl ožil novým životem. Město Odry
převzalo staré důlní dílo do své správy a po pěti letech projektování a stavebních prací se v dole znovu objevilo světlo a zazněly
lidské hlasy. První turisté se vydali na podzemní trasu skýtající
400 m štol a několik dobývacích komor. Dvě patra dolu jsou
propojena větracím komínem, ve kterém je dnes nainstalováno
lezní oddělení. Při zdolávání téměř 20 výškových metrů pomocí
4 šikmých žebříků si návštěvníci ověří nejen svou fyzickou zdatnost,
ale také odolnost vůči výškám. Avšak není třeba mít z lezního
oddělení obavy, dá se obejít jinou trasou. Z odpadního kamene
jsou v dole pečlivě vyskládány zakládky, opěrné zdi a klenuté
chodby, kamenné stavby hodné obdivu.
Flascharův důl je velmi zajímavý díky bohatému provrásnění,
které lze pozorovat na několika místech prohlídkové trasy. V jedné
z dobývacích komor se nachází impozantní, částečně vytěžená
vrása. Turisté si díky odhalené vráse dokáží lépe představit složité
horotvorné procesy, jejichž počátek lze datovat do doby před
330 mil. lety.
Ačkoli jsou historie, hornictví a geologie stěžejní témata výkladu
prohlídek, na své si přijdou i děti. V jedné z průzkumných štol na
ně čekají permoníci Šiferové. Novinkou letošní sezóny je netopýří
štola, ve které jsou nainstalovány modely netopýrů a vrápenců
v hibernujícím stavu. Díky této expozice si návštěvník snadno
představí, jak vypadá oderské podzemí v zimě. Flascharův důl
je významným zimovištěm těchto tajuplných živočichů.

K dolu vás dovede naučná stezka, má 16 zastavení, na kterých se
dozvíte informace o historii těžby břidlice v Nízkém Jeseníku a další
vlastivědné zajímavosti. Trasa stezky nabízí krásné výhledy do
Moravské brány a Oderské kotliny. Součástí stezky je také geologická expozice hornin Nízkého Jeseníku. Lze si zde prohlédnout
nejen břidlici a další usazené horniny, ale také vulkanity z oblasti
Bruntálska, např. sopečné pumy, které před více než 2 mil. lety
vychrlila Venušina sopka.
Prohlídku Flascharova dolu je nutné rezervovat na níže uvedených
webových stránkách.
Oslavilo vás téma břidlicového hornictví? Vydejte se dále do
Národního geoparku Krajina břidlice. Navštivte Muzeum břidlice
v Budišově nad Budišovkou, Raabovu štolu v Zálužném u Vítkova,
Imaginárium břidlice v Mokřinkách, vystoupejte na vrcholky
mladých bruntálských sopek a pohornickou krajinou vás provede
téměř 100 km vyznačených naučných stezek.
Více na:
www.flascharuvdul.cz;
www.krajinabridlice.cz;
www.odry.cz
Přijeďte si do Krajiny břidlice pro nezapomenutelné zážitky.
Těšíme se na Vás!
KRAJINA BŘIDLICE
. . . kde bije srdce z břidlice . . .
Alena Zemanová
Krajina břidlice, z.s.
Foto: Marek Audy, Alena Zemanová
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POZVÁNKA NA TOUR DE ALEJE POODŘÍM
Oprašte kola a vydejte se námi na kole do Poodří!
Srdečně Vás zveme na 6. ročník tradiční rodinné cyklojízdy Tour de
aleje, opět se potkáme v Poodří! Letošní vyjížďku zahájíme první
zářijovou sobotu 3. 9. 2022 ve sportovním areálu obce Libhošť.
Těšit se můžete na bohatý doprovodný program a tombolu
o hodnotné ceny. Dvě varianty trasy zaručují, že si vybere opravdu
každá generace. A co je lepšího než strávit den aktivním pohybem
s rodinou, dozvědět se spoustu zajímavého a na závěr zkusit štěstí
v tombole? Čeká na vás povídání o krajině a stromech, setkání
s netopýry, místní produkty, hudba nebo divadélko a písničky pro

Štrúdl – tažený jablečný závin

Přísady (těsto):
* 300 g hladké mouky
* 10 g sádla
* 1 malá lžička octa
* 1 celé vejce
* 2 dcl vody
* špetka soli
Přísady (náplň):
* 1300 g jablek
* 150 g strouhanky
* 150 g krystalového cukru
* 100 g ořechů
* 150 g rozinek
* 150 g másla
* 1 lžička skořice			
Příprava těsta:
Všechny ingredience dáme do mísy,
mícháme tak dlouho, až je těsto hladké
a nelepí se na stěny. Těsto vyklopíme na
pomoučenou desku a rozdělíme na tři díly.

děti. Na kolech s námi můžete vyrazit
zdarma. Benefiční příspěvek bude možné
věnovat na výsadbu a ochranu stromů
a alejí v Poodří a také spolku Horní Dolní,
který podporuje lidi v těžkých nebo nečekaných životních situacích. Občerstvení
zajištěno. Přijďte objevovat nové cyklotrasy v sousedství.
Zve vás spolek Arnika a obec Libhošť.
Pro aktuální informace sledujte web Tour de Aleje 2022.

Každý díl zakulatíme do bochánku, pohybujeme s ním co nejméně, přikryjeme utěrkou
a necháme odpočinout tak dlouho, než
připravíme jablka. Odpočinuté těsto (1 díl)
položíme na pomoučený ubrus a jemně
rozválíme asi do 2/3 požadované velikosti,
zbylou 1/3 vytahujeme po obvodu rukama.
Okraje těsta ostříháme, aby netvořily uvnitř
štrúdlu tvrdé kousky.
Příprava náplně:
Rozválené a vytažené těsto posypeme
strouhankou (vysuší vlhká jablka). Poklademe jablky nakrájenými na tenké plátky,
posypeme rozinkami, ořechy, skořicí a krystalovým cukrem. Nakonec pokapeme zase
tukem. Pomocí pomoučeného ubrusu, na
kterém těsto leží, se opatrně štrúdl roluje
a zároveň odděluje od ubrusu.
Štrúdl vložíme na plech do tvaru podkovy a pečeme v troubě asi 20 minut na
180–200˚ C.

Platan lásky v Bartošovicích
Nejstarší platan v Česku vypráví příběh velké lásky
Naprostým unikátem v zámeckém parku v Bartošovicích je platan javorolistý.
Kromě toho, že je považován za nejstarší a nejmohutnější platan na území
České republiky a patří vůbec k nejstarším stromům na našem území, vypráví
příběh jedné velké lásky.
Strom nechal vysadit v roce 1833 učenec, profesor Josef Meinert jako projev
své velké lásky k místní hraběnce Josefíně z Canalu. Společně trávili na zámku
v Bartošovicích dvacet let společných debat, a když hraběnka zemřela, nechal
Josef Meinert vysadit pod okny zámku strom tak vzácný a nevšední, jak skvělá
a výjimečná byla hraběnka z Canalu, a tím je platan přivezený z Anglie.
Dnes je strom vysoký 36 metrů a obvod kmene má téměř 8 metrů. Je tak jedním
z největších svého druhu v Evropě. Platan se dnes nazývá Josefínin a lásku
hraběnky Josefíny a Josefa Meinerta připomíná hrobka u nedalekého kostela.
Text: Petr Žižka
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Moravský kras
Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě, již od
roku 1956 je chráněnou krajinnou oblastí. Jeskyně, krápníky, ponorné řeky, propasti,
závrty a ještě mnohé další úkazy tvoří soubor přírodních jevů, kterým říkáme
kras. Moravský kras je i krajina s pestrou faunou a flórou. Je to krajina od pravěku
osídlená člověkem, který ji postupně přetvářel. Jen vzácně – v nepřístupných krasových roklinách a žlebech – nám zůstala zachována ve své původní podobě.

24. března proběhlo jednání naší certifikační komise MAS Moravský
kras, na kterém byly projednány a schváleny nové žádosti o značku
MORAVSKÝ KRAS regionální produkt. Novými držiteli značky se
tak na našem území staly čtyři subjekty - družstvo TAURUS se
svými mléčnými výrobky (Horský sýr, Salašnický sýr, Pastevecký sýr,
Jogurtové podmáslí, Jogurtový nápoj, Máslo, Jogurt), společnost
BOVINEX, s.r.o., u které byly certifikovány produkty z chovu krůt
a slepic, dále pak firma VIDAMIS s.r.o. s několika druhy lhoteckého
piva (Tovaryš, Sekerník, Mládek, Stárek, Prášek, Pan otec, Krajánek,
Lufťák, Mleč, Paní máma, Krasoň, Čert, Hastrman, Vodník) a poslední
úspěšnou žadatelkou byla paní Dominika Skoupá se svými „Produkty DoSkla“ (Paštika – Merlot, Špek, Švestka, Pečenka, Meruňka,
Cibulka, Kachna, Medový bůček, Krůta, Játrovka, Králík, Chuntey,
hořčice, remulády – Řepa, Cibule, Hruška-brusinka, Jablko-hruška,
Dýně, Medová hořčice, Špekoláda; Tlačenka, párky na pivu, Směs
na topinky, Vepřovka, Nakládaná niva, Nakládaný ludvíkovský
přírodní sýr se švestkami; Marmelády – Jahoda, Meruňka, Hruška,
Hrozno, Švestka, Malina).
Všem novým držitelům naší regionální značky blahopřejeme a těšíme
se na spolupráci.
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Opavské Slezsko
OPAVSKÉ SLEZSKO je region plný příležitostí. Kdo se chce v létě bavit, najde si
zábavu. Kdo chce odpočívat, najde si klid. Kdo chce sportovat, vyrazí objevovat
krásy regionu třeba na kole. Kdo se chce dobře najíst, najde skvělé restaurace.
A na své si přijdou i ti, kteří všechny možnosti zkombinují.
MoonChocolate
Každá receptura si občas zaslouží inovaci. MoonChocolate
vylepšili oblíbenou ořechovou čokoládu s poetickým názvem
Moře oblaků. „Dosavadní vlašáky jsme vyměnili za kupu
jiných ořechů a tu čokošku jsme jimi doslova narvali, takže
si představte, jak se zakousnete tady do kešu, tam do lískáče,
vedle do mandle a o kus dál třeba do pekanu. Fakt jsme jimi
v tomhle případě nešetřili,“ říká Zuzana Mikovská, tvůrce
vesmírných chutí z MoonChocolate. Tak neváhejte a oslaďte
si léto. MOŘE OBLAKŮ 2.0 a mnoho dalších dobrot čeká na
e-shopu www.moonchocolate.shop.cz

Moře oblaků verze 2.0

Flancky
Zelených vitamínů není nikdy dost. Zkuste tedy flancky.
A aby svět byl pestřejší, už v zimních měsících zkoušeli
Fischerovi z Flancek pěstovat jedlé květy. „Radujeme se
z každého kvítečku, a hlavně žasneme nad těmi barvami.
Věřím, že restaurace budou mít radost, že nepravidelně
najdou u nás v nabídce i tuto parádu,“ podělila se o svou
radost Alena Fischerová. A my máme taky radost, protože
jedlé květy vypadají a chutnají opravdu parádně. Zkuste
objednat na www.flancky.cz
Obzvláště skvěle vypadají jedlé květy na tvarohu ze štítinské farmy Magdaléna

Naučná stezka K Jezernímu dolu
V květnu byla v Krajině břidlice otevřena Naučná stezka K Jezernímu
dolu. Je řešena formou zábavné, komiksové hry, což je ideální pro
prázdninový výlet s dětmi. Obrázky ke komiksu nakreslil známý výtvarník
Ivan Křemeček.
A jak si nejlépe naplánovat výlet? Začátek trasy je u Muzea břidlice
v Budišově nad Budišovkou, odkud se vydáte po značené NS Břidlicová
stezka směrem na Čermenský mlýn. Odtud už je to k Jezernímu dolu
a jeho naučné stezce co by kamenem dohodil. Po cestě můžete obdivovat pozůstatky po těžbě břidlice v této oblasti, stará důlní díla, život
na řece Budišovce a další krásy přírody. Trasa je dlouhá přibližně 6 km,
ale nezapomeňte započítat také zpáteční cestu. Tak ať se výlet vydaří!

www.regionalni-znacky.cz
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Interaktivní komiksová hra zaujme všechny turisty, malé i velké

Festival Oslavy bylin 2022
Už počtvrté vzdá Festival oslavy bylin hold síle a moudrosti
bylin. Vyjadřuje tak respekt k cyklu přírody, vztahů mezi
lidmi, mezi přírodou a člověkem. Festivalový program nabízí
přednášky a workshopy o bylinách od semínek až po vykuřovadla, kreativní dílničky, kde si děti ale i jejich rodiče nebo
prarodiče mohou zkusit jednoduché bylinkové kvízy, soutěže,
hry nebo si mohou vyrobit třeba bylinkovou koupelovou sůl
či jednoduchou bylinkovou mast. A důležitou součástí je
samozřejmě prodejní jarmark s bylinnými produkty a dalšími
výrobky s bylinami a přírodou souvisejícími. Festival je určen
všem věkovým kategoriím. Tak neváhejte a přijďte 6. srpna
do Sadů svobody v Opavě.

Prodejního jarmarku se každoročně účastní také řada regionálních výrobců
nejen z Opavského Slezska

Otické zelné slavnosti
Obec Otice je proslulá zelím. Zejména tím kysaným. Kroniky uvádějí, že se v obci pěstovalo už
od roku 1886. Tradici pěstování a zpracování
zelí udržuje dodnes ZP Otice a. s.

Vznikla na podporu místních produktů s cílem
zvýšit povědomí o výrobě a zpracování zelí
a oslavit ty, kteří se na jeho výrobě a zpracování
podílejí.

Jak obec Otice, tak Zemědělský podnik Otice
dbají na každoroční zelné slavnosti, které tuto
tradici připomínají. Společnou oslavu zelí organizují už od roku 2011. Pro obyvatele Otic i pro
širokou veřejnost je připraven bohatý program
pro všechny generace, kulinářské soutěže,
jarmark regionálních produktů, tematické
výstavy hospodářských zvířat či zemědělských
strojů, soutěže v krouhání a šlapání zelí. Během
dne můžete ochutnat tradiční místní pokrmy
jako je zelňačka, kačena, knedlík a zelí, domácí
koláče, krajová piva.

Otické zelné slavnosti se konají v sobotu
17. září 2022. Když v ten den Otice navštívíte,
nebudete litovat.

Akce podporuje spolupráci mezi obcí, zemědělci, školou a obecními spolky, policií a hasiči.

Dekorace ve společenském sále je tvořena výhradně zelím

Do zdobení se zapojují svými
zelnými pracemi také děti

Hop kuličko do důlku
Hrát si můžeme mnoha různými způsoby. Hraní je dovoleno
všem. Co tedy vyzkoušet třeba kuličky? Oblíbenou hru zejména
kluků, ale hrát ji mohou i dívky. Koneckonců, na věku taky nesejde, protože kuličky jsou hra jednoduchá a fyzicky nenáročná.

Při hře v kuličky využijete jakékoliv kuličky, skleněné či hliněné
a potřebujete rovné místo, kde můžete vyhloubit důlek

A nejsou ani hrou zapomenutou. Ještě v 50. letech 20. století bylo
nábřeží u pražského Rudolfina doslova poseto důlky, u kterých
od jara postávaly hloučky hráčů. To už dnes jen tak neuvidíme.
Ale v České republice vznikl v roce 1999 Český kuličkový svaz,
který organizuje kuličkové turnaje a mistrovství v individuální
i kolektivní hře. Her v kuličky existuje celá řada. Mají jména jako:
Na kuličkového krále, Dvojičky, Koulená, Na banku, Strefovačka,
Na přímé zásahy, Každý do svých, Vytloukaná, Ťukaná, Na devět
důlků, Kulinda, Kutálečka a další. Najdete je třeba v Encyklopedii
her od známého sběratele her Miloše Zapletala. Nejjednodušší
pravidla předpokládají, že proti sobě hrají dva hráči s odlišnými
kuličkami. Cílem je dostat všechny své kuličky do důlku jako
první. Tak odhoďte zábrany, nějaké kuličky skleněné či hliněné
doma určitě najdete a pojďte na to.
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Orlické hory
Poklid a krása přírody Orlických hor, bohatost pohádek a místních pověstí,
šikovnost a zručnost zdejších lidí, to vše se odráží i v originalitě místních
výrobků. Přijeďte strávit dovolenou k nám do Orlických hor a Podorlicka.
Farma SOKOL
Se zemědělstvím začala v roce 2008, od roku 2011 na farmě
vyrábí výrobky mléčného a masného původu. V současné době
hospodaří na 42 hektarech zemědělské půdy. Chovají krávy,
z jejichž mléka dále vyrábí výrobky mléčného původu a dále
produkují také vyzrálé hovězí maso. Na farmě chovají a vykrmují
také prasata. Z vepřového masa vyrábí výrobky masného původu
a dále prodávají chlazené vepřové maso. Kromě toho se na farmě
zabývají výkrmem kuřat, hus, králíků, jehňat, jejichž maso také
velmi rádi nabízí k prodeji.
Hlavním cílem je farmy je produkce kvalitního mléka a masa,
které dále zpracovávají ve svých výrobnách.
Na farmě chovají tradiční česká plemena zvířat, tedy krávy plemene
Český strakatý skot, prasata plemene Landrase-Durok a dále
Přeštického černostrakatého prasete, králíky a kuřata. Zvířata
se během jarních, letních a podzimních měsíců pasou volně

na pastvě, kde se jim moc líbí. V zimních měsících, kdy je země
přikrytá peřinou sněhu a v Orlických horách vládne Rampušák,
mají zvířata ustájena v hospodářské budově a krmí je senem
sklizeným na vlastních loukách.
Na farmě pro Vás vyrábí výrobky z kravského pasterovaného mléka
– tedy mléčné výrobky (čerstvé sýry, nakládané sýry, jogurty, mléko,
máslo, přepuštěné máslo, tvaroh, tvarohové dezerty, tvarohové
pomazánky) a dále masné výrobky z vepřového a hovězího masa
(klobásy, paštiky, šunku, zavařená masa, vývary). Při výrobě
dbají především na dodržování tradičních, ručních, poctivých,
technologických postupech. Vše tedy, jak mléčné, tak i masné
produkty, jsou přirozeně bez lepku, bez přidaných konzervantů
a bez dusitanových solí.
www.farmasokol.cz

Přírodní rezervace Bukačka

Říčky v Orlických horách

Přírodní rezervace Bukačka je nejvýznamnější
maloplošné chráněné území Orlických hor. Leží
1 kilometr od Masarykovy chaty na Šerlichu směrem
k severozápadu.

Matlafous je zdejší skřítek Ski areálu Říčky v Orlických horách a bude
také v tomto putování po sjezdovce vašim průvodcem.

Zřízena byla v roce 1954. Má rozlohu 50 hektarů. Rezervaci
tvoří pozůstatek zakrslého bukového pralesa. Cennou
rezervaci doplňuje přilehlá rašelinná louka. Bukačka je
pro svůj velký význam přezdívána „botanickou zahradou
Orlických hor“. Roste zde více než 294 druhů rostlin.

www.regionalni-znacky.cz

Skřítek Matlafous pomáhá princezně Kačence spravovat její Orlické
království. Je to však trochu lenoch a práce mu dvakrát nevoní. Skřítek
Matlafous neplnil řádně svoje úkoly, a proto ho zdejší vládkyně hor,
princezna Kačenka zaklela.
Pomocí hádanek a vtipných
úkolů pomůžeš skřítkovi
zlomit její kletbu a vysvobodíš ho. Abys ho pomohl
vysvobodit potřebuješ jen
svoji fantazii. Vhodné pro
dětské kolektivy, milovníci
přírody, rodiny s dětmi.
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Podkrkonoší
Léto plné vůní a libozvuků přírody je tady. Pojďte spolu s námi vychutnávat
plody léta, seznámit se s inspirativními lidmi a poznat zajímavá místa
v Podkrkonoší.
Holovousy
Znáte obec Holovousy? Malebné místo v Podchlumí naleznete na
hlavní cestě mezi Hradcem Králové a Jičínem. V písemných pramenech
je ves Holovousy poprvé uvedena roku 1260.
V širším měřítku obec zviditelnila lokální odrůda jablka zvaná Holovouské malinové. Dominantu obce tvoří barokní zámek přestavěný
pseudogoticky a secesně v letech 1906–7 a kostel sv. Bartoloměje
nacházející se v Chodovicích. V zámeckých prostorách sídlil od roku
1951 Výzkumný šlechtitelský ústav ovocnářský, který v roce 2015
přesídlil do nových prostor moderního areálu také v Holovousích.
Obec leží na úbočí lesů, které vybízejí k příjemným procházkám
a nabízejí klid i prostor pro dobrodružné výpravy s dětmi všech věkových kategorií.
Holovousy jsou v posledních letech známé také pořádáním Slavností
Holovouských Malináčů spojených s jarmarkem, kde se prezentují
regionální producenti nejen s certifikací značky PODKRKONOŠÍ
regionální produkt®, ale přijíždí i mnoho přespolních prodejců. Každoročně jsou slavnosti spojeny s vyhlášením Soutěže o nejlahodnější
jablko–malináč a O nejchutnější jablečný moučník.
Takže už nyní v létě si můžete naplánovat výlet do Holovous v první říjnovou sobotu 1. 10. 2022. Po dvou předešlých letech, kdy se akce pro onemocnění Covid–19 a přísná bezpečnostní nařízení s ním spojená nekonala, to bude velmi vítaný a očekávaný návrat k příjemné tradici. Letos
se sejdeme na Slavnostech Holovouských Malináčů již po osmnácté.
http://www.holovousy.cz
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Koupaliště Dachova
Nedaleko Hořic najdete krásné koupaliště
Dachova, prvorepublikový skvost v lůně lesů –
to je místo, kam v letních a horkých dnech léta
míří za osvěžením místní obyvatelé i turisté.

Náš příspěvek se tentokrát zaměřil na Holovousy a protože zde sídlí Výzkumný
a šlechtitelský ústav ovocnářský, který má certifikováno šest produktů, požádali jsme
o krátký příspěvek do Čtvrtletníku RNDr. Anetu Bílkovou, která ve VŠÚO působí jako
odborný výzkumný a vývojový pracovník v oddělení genetiky a šlechtění a zároveň
je za VŠÚO hlavním koordinátorem pro certifikované produkty.
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin
kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká
všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury.
Od roku 2017 jsme hrdými nositeli a propagátory ochranné značky „PODKRKONOŠÍ
regionální produkt“ u těchto produktů: ZDRAVÉ OVOCE Z HOLOVOUS, HOLOVOUSKÝ
MALINÁČ, HOLOVOUSKÝ MED, OVOCNÉ STROMKY Z HOLOVOUS, JABLEČNÝ
MOŠT Z HOLOVOUS. Od roku 2021 jsme k regionálním produktům připojili i náš
HOLOVOUSKÝ DŽEM.
Ovocné produkty jsou vyráběny výhradně z našeho vypěstovaného ovoce, které je
zárukou vysoké kvality a jedinečnosti. Produktová řada byla rozšířena o nová balení
dvoulitrových jablečných moštů s příchutí ovoce a zeleniny (hruška, řepa, zázvor
a mrkev). Mošty z Holovousy jsou vyráběny šetrnou technologií, bez jakéhokoli
doslazování a chemické konzervace. Rovněž jsme držiteli certifikátu „Med jak má
být“, který je známkou vysoké kvality medu z naší produkce.
Do budoucna je zájem rozšířit naše portfolio regionálních produktů o pálenky
a cidery, které jsou již nyní dostupné k zakoupení v podnikové prodejně v průběhu
celého roku.
Děkujeme všem našim zákazníkům, kteří se k nám rádi vracejí a navštěvují naší
místní podnikovou prodejnu.
https://www.vsuo.cz/cs/

Slavnosti hořického piva
Na sklonku léta, v první polovině září, se budou konat Slavnosti hořického piva.
Již tradiční akce spojená s kulturním programem (zajímavá hudební produkce
nebo divadelní představení) a exkurzemi do samého srdce pivovaru Jungberg,
založeného v roce 2017. Více informací hledejte na www.jungberg.eu
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Polabí
Úrodné Polabí. Kraj zlatých klasů, bohatý mlékem a strdím, který vybral
praotec Čech pro svůj lid.

Poznejte náš venkov
Poznejte náš venkov – 17. září 2022 na farmě v Pojedech. Celodenní
společenská akce jejíž součástí je jarmark řemeslníků a producentů,
hudební a divadelní vystoupení, program pro děti, výstava zemědělských strojů či zahradní techniky, prezentace aktivit cestovního
ruchu. Akcí vás provede Lukáš Hejlík a vystoupí skupina Olympic.
Ovocné sady Bříství
Ovocné sady Bříství pro Vás i letos chytají den plný zábavy a kvalitních místních produktů. V sobotu 17. 9. 2022 zde proběhne druhý
ročník akce POARTA APERTA aneb brány dílen, farem a výroben
certifikovaných regionálních produktů dokořán. Otevřená bude
nejen prodejna, ale také sad s komentovanou prohlídkou. Připraven
bude bohatý doprovodný program včetně jarmarku regionálních
produktů. Věříme, že pokud vyjde počasí, bude to stejně zdařilá akce
jako vloni. Přijďte se podívat. Více na www.porta-aperta.cz

Český Brod – sklenka vína na hradišti – Kudrnáčova stezka – Poříčany
Tip na rodinný pěší/cyklo výlet délky 7,3 km
Celou trasu najdete zde mapy.cz/s/holerazuno
Z nádraží Český Brod se vydáte po chodníku do Liblic, dále po nově obnovené polní
cestě podél koryta říčky Šembery do Klučova. Zde projdete obcí po místní komunikaci
na hradiště „Na Ptáčku“ k „Nevinnému stánku“ obklopenému vinicemi Vinařství
Klučov (stánek otevřen o víkendech 14–18 hod). Místo pravěkých a raně středověkých
sídlišť nabízí výjimečné výhledy do okolní krajiny. Odtud pokračujte nově vybudovanou naučnou Kudrnáčovou stezkou travnatou cestou sadem, dále polní a úvozovou cestou do Poříčan. Zde pak po místní komunikaci na vlakové nádraží Poříčany.
www.naucne-stezky.cz/kudrnacova-stezka
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Na toulkách po MAS Zálabí
Milí návštěvníci regionu MAS Zálabí, vítejte
na toulkách po našem kraji! Při této cestě
navštívíte řadu přírodních krás i historických
pamětihodností, ochutnáte dobré jídlo, užijete
si kulturní a sportovní akce a určitě se budete
rádi vracet! Území našeho „Zálabí“ se táhne od
Starého Kolína na jihu, po Žehuňský rybník na
severu, a od Kolína východně až po světoznámé
Kladruby nad Labem.
Dnes zavítáme do jižní části našeho regionu.
A kde jinde začít než právě v Národním
hřebčíně v Kladrubech. Kdo by neznal pojem
„starokladrubský bělouš“. Zdejší hřebčín byl
v roce 2019 zapsán na Seznam památek
světového dědictví UNESCO. Chová se zde
přibližně 500 starokladrubských koní, kteří
jsou často k vidění při různých slavnostech po
celém Česku. Za návštěvu stojí i přilehlé okolí
hřebčína. Nezapomeňte navštívit zejména
přírodní anglický park Mošnice, ať už pěšky,
na kole či koloběžce.
Z Kladrub nad Labem pak pokračujte po 2.
Labské cyklostezce, která Vás zavede dále do
Týnce nad Labem. Městečko je to malé, ale
o té více malebné. Rozprostírá se na výběžku
Železných hor a vytváří bránu do Polabské
nížiny. Cesta vás povede kolem přírodní rezervace Týnecké mokřiny, minete bývalou tvrz, až
se nakonec ocitnete v historickém jádru města,
které bylo v roce 2003 vyhlášeno městskou
památkovou zónou. O historii Týnce se pak
více dozvíte v muzeu, které sídlí na krásném

náměstí Komenského. Odsud je to už jen pár
kroků na vyhlídku Belvedér, kde si užijete
přenádherný výhled do údolí řeky Labe. Až
se pokocháte, odpočiňte si v malé rodinné
kavárně Kafe Belvedér a zpříjemněte si zde
den vynikající výběrovou kávou a zákuskem.
Nebo vám už pořádně vyhládlo? Pak zamiřte
dále po Labské stezce do Pizzerie Mates.
Příjemné prostředí, výhled na rybník u lesa,
a především ta nejlepší pizza! Tu prostě
nesmíte vynechat!

anglický park Mošnice

A pokud jste milovníci vodních sportů, můžete
se v Týnci zdržet déle a navštívit oblíbené rekreační středisko Marina. Půjčte si tu například
paddleboard a zapádlujte si na nedaleký soutok Labe s Doubravkou. Nebo se nechte svézt
motorovým člunem do sousedního Veletova
a zpět. K přespání pak můžete využít ubytování
v chatkách, mobilheimech, vlastních stanech či
karavanech. O výborné občerstvení se postará
Hospůdka na Marině.
Už jste si Týnec užili do sytosti? Pak pokračujte dál na jihozápad našeho regionu přes
Záboří nad Labem a zastavte se v zooparku
Ringelland Habrkovice, kde můžete z blízka
obdivovat velké kočkovité šelmy, lamy i zakrslá
prasátka.
Jste milovníci zlatavého moku? V tom případě
jako další zastávku zvolte Baštecký pivovar
v nedalekém Starém Kolíně. V místní koštovně
vás čeká výborné osvěžení, pohoštění a posezení.
Náš region má co nabídnout! Těšíme se na Vás!

RECEPT na letní osvěžující
Francouzskou limonádu

Marina Týnec nad Labem

* 1 vejce
* 2 dcl vody
* 2-3 dcl sodovky
* 6 kostek ledu
* 0,5 dcl citronové šťávy
* 2 vanilkové cukry

Nenechte si ujít v letním Polabí:
13. 8.
13. 8.
26. 8.
3. 9.
10. 9.
17. 9.
18. 9.

Rozmixujeme vejce (pouze čerstvé domácí)
s vodou, vanilkovým cukrem a citronovou
šťávu. Do sklenic vhodíme led, zalijeme
směsí a z výšky dolijeme sodovkou, aby
nám nápoj zpěnil. Podáváme s brčkem,
zdobíme míchátkem, plátkem citronu
nebo bobulí vína napíchnutou na špejli.
Ingredience jsou na tři sklenice.
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Kouřimská skála – Kouřim
Memoriál Karla Čápa Milčice
Stanování s rybařením – Milčice
Pochod Apolena Kouřim
Zahradní slavnost – Pečky
Porta Aperta – Bříství Křečhoř
Food festival – Velké Chvalovice
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Poohří
Léto je tu a vy stále nevíte, kam se vydat na dovolenou? Či snad jen hledáte
inspiraci, kam o prázdninách s dětmi na výlet? Pak přijměte naše pozvání
a nechce se zlákat krásami Dolního Poohří! U nás si přijde na své každý.
Také v letošní sezóně se návštěvníci našeho regionu mohou těšit na
spoustu novinek. Například v červnu se nedaleko Lubence otevřela
nová a netradiční naučná stezka, která propojuje kostel svatého Jiljí
v Libyni a Vochlickou rozhlednu. Stejně jako záchrana obou těchto
památek je dílem Spolku Za záchranu kostela svatého Jiljí. Devět
zastavení stezky seznamuje s běžnými horninami kraje jako pískovec, křemen, břidlice či opuka. Poslední zastavení je pak věnováno
Vochlickému jaspisu, který se v místě našel. Kromě geologie stezka
přináší i informace o historii kraje, připomíná vznik Lubence, Kelty,
Franze Kafku nebo složitou historii Sudet.
Horkou novinkou letošní sezóny je nově otevřená Astronomicko-přírodovědná observatoř v Kadani. Stavba se dvěma kopulemi stojí na
Prostředním vrchu nad Kadaní a nabízí nádherný výhled na celé město.
Byť je primárně určena technickému vzdělávání dětí, otevřena je všem
zájemcům z řad obyvatel i turistů. Široká veřejnost může terasu, která
slouží zároveň jako rozhledna, využívat každý den. Každé dva týdny pak
mohou návštěvníci přijít v pátek a sobotu na komentovaná pozorování
oblohy. Otevřeno je také v případě, že je na obloze viditelný nějaký
zajímavý astronomický úkaz. Informace o otevírací době a akcích
v observatoři jsou k dispozici na https://tk.gymka.cz

Co vás v létě zaručeně osvěží?
Vychlazená minerálka! V lázeňském areálu Evženie, kterým se pyšní město Klášterec nad Ohří,
můžete ochutnat hned tři minerální prameny. Těmi jsou pramen Evženie, který je nejstarší
a objeven byl v roce 1883, Městský pramen, objevený v roce 1897 a nakonec třetí, Klášterecký,
objevený takřka nedávno, v 90. letech 20. století.
V bezbariérovém areálu, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí, naleznete lázeňský dům Evženie,
lázeňský penzion, restauraci, kavárnu, stáčírny minerálních vod, promenádu s dřevěnou kolonádou, turistické informační centrum, lázeňský park a tenisový klub.
V lázeňském domě se pak nachází recepce, ubytovací část, bazén, sauna, whirlpool a solná jeskyně.
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Na kole kolem hradů a zámků Dolního Poohří
Řeka Ohře se vine od Karlovarského kraje k Ústeckému strmými údolími, střeženými starými hrady, a pak se rozlévá do úrodné roviny, osazené perlami
nádherných zámků. Vydejte se poznávat historické památky podél jejího toku
na kole po Cyklostezce Ohři.
Cyklostezka Ohře začíná už v Bavorsku, přímo u pramene řeky a končí na soutoku
s řekou Labe v Litoměřicích. Štafetu od Karlovarského kraje přebírá v Perštejně.
A už tam je možné narazit na první z mnoha zřícenin strážních hradů, které
lemují tok řeky na obou březích.
Dolní Poohří je krajem hradů a zámků. Divoké údolí řeky až k Nechranické
přehradě střežila od středověku opevněná šlechtická sídla. Od zmíněné zříceniny
hradu Perštejn vede cyklostezka ke zříceninám Šumburku a Egerbergu, které na
sebe hledí přes řeku, pak zamíří ke kláštereckým lázním Evženie. Za lázněmi už
začíná zámecký park, v jehož centru stojí první zámek Dolního Poohří. Pohodlná
stezka podél řeky, vhodná i pro cyklistické začátečníky, pokračuje do královské
Kadaně. Tu střeží mohutné opevnění a ze skály rostlý hrad z časů krále Přemysla
Otakara II.
Želinským meandrem za Kadaní s malebným, původně románským kostelíkem
svatého Vavřince vysoko nad řekou, končí divoký tok Ohře. Směrem na Žatec je
možné narazit na barokní zámeček Poláky, který už jeho majitel začal opravovat.
Malá odbočka k jihu dovede turisty do Pětipes, kde stála od 14. století tvrz rodu
Pětipeských. Díky dobrovolníkům se zřícenina opět pomalu začíná měnit v zámek.

Krásný dvůr

Stekník

Deset kilometrů jižněji vítá návštěvníky jeden z nejkrásnějších zámků Dolního
Poohří – Krásný Dvůr. Obklopen je anglickým zámeckým parkem, jehož korunou
je novogotický templ.
Vraťme se teď ale zpátky na trasu Cyklostezky Ohře, která za Nechranickou
přehradou nese jméno Chmelovelo. Ta Vás dovede také na rokokový zámek
Stekník. Než se cyklostezka Ohře stočí k městu Louny, je možné odbočit do
Jimlína na Nový Hrad.
Za Louny čekají na objevení další zámky. Například Pátek nad Ohří, půvabný
venkovský zámeček, odkud vyrážel na své první výpravy známý cestovatel Emil
Holub, a poté další zdobné rokoko – zámek v Peruci.

Nový hrad

Nenechte si ujít Císařský den v Kadani
„Císařský den“ je tradiční historická slavnost, která se koná
vždy na konci srpna v Kadani. Touto akcí si připomínáme
významnou událost, kdy v roce 1367 navštívil město Kadaň
římský císař a český král Karel IV. Akce patří k největším historickým slavnostem v Dolním Poohří a vždy přiláká návštěvníky
z širokého okolí. Letos se Císařský den uskuteční 27. srpna 2022.
Informace o historii slavností, fotogalerii a program naleznete
na www.cisarskyden.cz.“
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Prácheňsko
Prácheňsko se rozprostírá v severní části Jihočeského kraje, u hranice s krajem Plzeňským,
a zahrnuje mikroregiony Strakonicko, Vodňansko, Protivínsko a Volyňsko. Celá turistická
oblast se takřka prolíná s původním historickým územím Prácheňska, jenž bylo jedním
z krajů Království českého. Bylo pojmenováno podle někdejšího hradu Prácheň u Horažďovic. Dnes můžete místo hradu prozkoumávat už jen jeho pozůstatky.
FARMÁŘI, z. s.
K certifikovaným nováčkům patří FARMÁŘI, z. s. a jejich Regionální hovězí a vepřové maso. Spolek
FARMÁŘI vznikl s cílem vybudovat systém zpracování a následného prodeje místních produktů v regionu Jižních Čech. Je zaměřen na fungování systémové spolupráce místních chovatelů a zpracovatelů.
Díky této spolupráci se tak na Váš stůl dostanou produkty z nejbližšího okolí, z krásného a zdravého
regionu Jižních Čech.
FARMÁŘI, z.s. jsou neziskovou organizací, takže výtěžek z činnosti se vrací zpět do zkvalitnění provozu, strojového a jiného vybavení, marketingu a v neposlední řadě k vylepšování výkupních cen od
zemědělců, chovatelů. Samozřejmostí je dodržení velmi přitažlivých cen pro naše zákazníky.

Náš skot
Pečlivě vybíráme chovatele. Ti musí splňovat především zajištění kvalitních podmínek pro chov
hospodářských zvířat. Přihlížíme samozřejmě kromě kvality chovu například také k podmínkám, ve
kterých se skot paství a je ustájen. Moderní technologie nám dovolují porážet s maximální šetrností,
jak k samotnému zvířeti, tak i k masu. Tímto procesem dokážeme předejít k uvolnění stresových
hormonů do svalů zvířete, což je velmi důležité pro chuť masa, poddajnost, ale i jeho barvu a trvanlivost.

Zpracovna
Farmáři využívají objekt FARMÁŘSKÉ MASNY v Čížové č.p. 35. Zpracovna je technologicky vybavena
na porcování masa a balení do zákaznických boxů. Po porážce zachlazujeme maso ve čtvrtích, které
posléze v naší zpracovně porcujeme, čistíme a balíme do zákaznických boxů. Balení obsahuje důležité
informace pro spotřebitele: místo chovu a reg. číslo hospodářství, plemeno, reg. číslo a věk zvířete,
datum a místo porážky.
www.farmarizjihu.cz
Muzeum středního Pootaví Strakonice otevřelo nové expozice
Po třech letech a devíti měsících se znovu otevřely brány strakonického muzea. Ukončena
je jedna z největších rekonstrukcí (stavební i expoziční) za poslední desetiletí. Nově Vás
uvítá pět nových expozic, nové zázemí i společenské a edukační sály. Do nových prostor se
přestěhovala i muzejní knihovna a badatelna.
Nové expozice představují pět hlavních oblastí, které jsou pro město Strakonice typické:
textilní výrobu, průmyslovou výrobu ČZ (zbraně, motocykly, současný výrobní program),
dudáckou a loutkářskou tradici. V prostorách bývalé komendy maltézského řádu vznikla
zcela nová, v republice jediná, expozice věnovaná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení
s historií města. Při realizaci expozic se nezapomínalo ani na děti a různé interaktivní prvky,
které jim pobyt v prostorách muzea jistě zpříjemní. Součástí prohlídky jsou i dva animované
filmy, které zjednodušenou formou představují příchod johanitů do Strakonic a vývoj hradu
od 12. století.
Čekají na vás například modely lodí galera a karaka, interiér sanitního vlaku, faksimile
Donační listiny Karla V., předválečný motocykl ČZ 500 či závodní motocykl ČZ 125 z roku
1957. Vše je doplněno o nejrůznější interaktivity nejen pro děti. Otevřené budou opět také
prostory kapitulní síně a ambitu, prostory černé kuchyně a také vyhlídková věž Rumpál.
Otevírací doba: duben–prosinec (úterý–neděle) 9.00 – 17.00

www.regionalni-znacky.cz

41

Strakonická Václavská pouť
O strakonické Václavské pouti se říká, že je tou největší v jižních Čechách a koná se každoročně na přelomu září a října. Na
Strakonické pouti bývá řada pouťových atrakcí, stánkový prodej
a bohatý kulturní i sportovní program.
Slovo pouť znamená cestu, putování. Termínu se užívá i ve smyslu
životní pouti, lidského osudu. Pod slovem pouť se také rozumí
výroční křesťanský svátek. Poutě vždy znamenaly vybočení ze
všedního života, z pracovních povinností a soustředily se i na
poznání něčeho nového.
Od 19. století docházelo k postupnému zesvětšťování poutí.
Součástí se staly taneční zábavy, které plní nejen funkci zábavnou,

ale mladým lidem poskytují také příležitost k seznámení. Již
řadu let k poutím patří nejrůznější světské atrakce, střelnice,
houpačky, kolotoče. V Čechách nejstarší dodnes dochovaný
kolotoč pocházející z konce 19. století naleznete v Praze na Letné.
Kolotoče byly v minulosti poháněny lidskou silou, popř. zvířecí.
Poblíž atrakcí předváděli své umění kejklíři, zápasníci, potulní
muzikanti, k vidění býval malý zvěřinec, někdy se tu objevila
i kartářka. Ve 20. století se těšily oblibě i nebezpečné exhibice
motocyklových jezdců. Sortiment pouťového zboží byl různorodý,
a navíc se postupem doby měnil. Dodnes je oblíbených dárkem
z poutě perníkové srdce.

Frivolitková krajka
Elegantní dáma s elegantními textilními doplňky, to je paní Eva Drančáková. V jejích šikovných prstech vznikají originální frivolitkové krajky.
Technika výroby je na rozdíl od dobře známé paličkované krajky rozdílná,
ale výrobky zaujmou stejně tak křehkou krásou.
Předností frivolitkové krajky je pevnost a udržení si tvaru bez následného
škrobení. Je proto vhodná k tvorbě krajkových objektů – velikonočních
ozdob, vánočních závěsů, ale i plošných obrazů. Pro frivolitky jsou charakteristické a s ničím jiným nezaměnitelné obloučky a slzičky s pikotkami.
„Tyto motivy mi umožňují vytvářet moderní krajku vycházející ze staré
techniky, někdy doplněnou korálky. Jsem velmi ráda, že mohu příznivce
krajkových šperků potěšit výrobky podle svých návrhů. Vyrábím sváteční
i svatební náhrdelníky, náušnice, brože, ale i řadu dalších, jako jsou šály,
vsadky do šatů.“ doplňuje paní Eva informaci o svých výrobcích.

K Prácheňské perle zavedou návštěvníky Strakonicka Blanička s Otíkem
Putování za Prácheňskou perlou. To je nové překvapení pro
návštěvníky Strakonicka, Vodňanska, Protivínska a Volyňska.
Zcela nový produkt z dílny místní destinační společnosti, který je
hravým průvodcem na trase z Protivína do Volyně, ocení především
rodiny s dětmi. Společníky na cestách Prácheňskem jim budou
rusalka Blanička a vodník Otík.
Voda, životodárná tekutina i základní atribut letní dovolenkové
turistiky, se prolíná i projektem Putování za Prácheňskou perlou.
Perla je navíc připomínkou
čistého životního prostředí.
Otava je totiž jedním z mála
toků v Česku, kde dosud žije
vzácná a přísně chráněná
perlorodka říční. A pak je
tu příběh: V řekách Blanici
a Otavě a také v mnoha rybnících na území Prácheňska

pobývají pohádkové perlorodky. Tajemné vodní bytosti jsou na ně
hrdé a pečlivě je ochraňují a střeží. Na starost je dostává vždy ta
nejpečlivější z rusalek. Protože místní mají rádi svůj půvabný kraj
a těší je, když jej přicházejí anebo přijíždějí poznávat návštěvníci
odjinud, dostaly rusalky za úkol roznášet perly pohádkové perlorodky tam, kde si je zájemci budou moci opatřit, a ještě k tomu
poznají zajímavé turistické cíle.
Průvodci na cestě po Prácheňsku a pohádkovými příběhy o zajímavých místech regionu jsou rusalka Blanička od řeky Blanice
a otavský vodník Otík. Stačí navštívit alespoň čtyři z mnoha
zážitkových cílů na území Prácheňska a sbírat na putovní kartičku
razítka. Při návštěvě čtvrtého cíle získají návštěvníci kromě razítka
i poklad v podobě jedinečné Prácheňské perly a sady květin,
kterými si mohou svou kartu s rusalkou či vodníkem dozdobit
a vytvořit si tak originální suvenýr z cest.
Zdroj: www.kudyznudy.cz
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Slovácko regionální produkt
Léto je nejlépe strávit u vody nebo ve stínu stromů. Pokud jste pro druhou variantu,
mohli byste zkusit navštívit na Slovácku Bílé Karpaty – oblast plnou hlubokých lesů
a květnatých luk zapsaných na světový seznam UNESCO. Na Slovácku jsou dobře
přístupné karpatské kopce například z malého regionu Horňácka. Tamní vesničky
s mnoha osadami vás okouzlí.
Značka SLOVÁCKO regionální produkt přijala do svých řad tři nové
výrobce ze tří naprosto rozdílných oblastí výroby. Představujeme naše
nováčky:
Šaty s folklorní výšivkou od Kroj s.r.o. z Uherského Hradiště
Značka „Kroj“ vznikla nejen díky lásce k tradičním výšivkám, ale také
díky touze zařadit krásné slovácké vzory do každodenního života. Na
promyšlených, avšak vizuálně jednodušších střizích, vynikne pestrost
výšivek nejvíce. Stačí se jen geograficky zaměřit na oblast, která je
vašemu srdci nejblíž a odsud čerpat vzory i barvy. Výšivky jsou umístěny
na šaty v decentnější formě, přestože mají být na modelu dominantní.
Ve finále tak vzniká opravdu originální model, díky němuž mohou ženy
hrdě prezentovat svoji identitu.
www.krojinak.cz

Slovácké motivy na skle od Ateliéru Žampach
z Uherského Brodu
Rodinný atelier tvoří jedinečné umělecké sklo s nadčasovým
designem již od roku 1990. Zpočátku byl zaměřen na design pro
sklárny a obchodní společnosti z celého světa. Od roku 1997 se
však atelier zaměřil více na vlastní vývoj, produkci a prodej reliéfně pískovaného skla. V roce 2018 ateliér zařadil do sortimentu
reliéfní pískování tradičních motivů nacházejících se na Slovácku
na domech či lidových krojích. S těmito motivy vyrábí kolekci skla
na destiláty (láhve a štamprle) a také sklenice na víno a karafy.
www.zampach.com
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Přírodní sirupy, pečené čaje a džemy od Moniky
Makovičkové ze Vnorov
Paní Makovičková si kdysi zamilovala bezový sirup
a rozhodla se vyrobit si vlastní. Následně zkoušela
i jiné bylinky a ovoce. Postupem času svůj sortiment
rozšířila ještě o pečené čaje a džemy s vysokým ovocným podílem. Své sirupy vyrábí z čerstvých bylinek,
ovocné sirupy ze stoprocentní ovocné šťávy, kterou
míchá s bylinkami. Nepřidává žádná chemická barviva
ani umělá sladidla. Z její široké nabídky lze jmenovat
například pomerančový sirup se zázvorem, okurkový
sirup nebo sirup z červené řepy. www.kapkaprirody.eu

Chládek vinných sklepů
Jižní Morava je nejteplejším koutem České republiky s největším počtem slunečných dnů. V létě proto není nouze o to,
že návštěvníci více než sluníčko vyhledávají chládek. A ten je
naprosto bezpečně k nalezení ve vinných sklepech. Využijte toho
k návštěvě vyhlášených akcí otevřených sklepů, kterých je letos
opravdu hodně a můžete zkusit zavítat ne na ty nejmasovější, ale
naopak na ty v malých vesničkách. V červnu to bude v Dolních
Bojanovicích, Skoronicích, Kyjově, Vlkoši, Novém Poddvorově,
Skalce u Kyjova, Prušánkách nebo Ždánicích. V červenci v Hruškách, Šardicích, Čejkovicích, Kelčanech, Vlkoši. V srpnu pak
v Petrově, Blatnici, Ratíškovicích, Mikulčicích nebo Dubňanech.

Folklorní festivaly
Ke Slovácku patří folklór, a proto je hlavní novinkou tohoto roku
návrat letních folklorních festivalů po dvouleté covidové odmlce.
Samozřejmě, že nejočekávanější je na konci června Mezinárodní
folklorní festival Strážnice, ale budou i další menší, ale stejně
srdečné. V červenci v Hluku, Starém Hrozenkově, Dambořicích
a Velké nad Veličkou. V srpnu v Miloticích, Napajedlech a znovu
ve Velké nad Veličkou.
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Slovácko tradiční výrobek
Rozkvetlé stráně na Slovácku a košty lákají k návštěvě nejen milovníky vína,
ale i cyklisty a vodomilce. Hustá síť cyklostezek a Baťův kanál, to je Holandsko
u nás doma. Díky akci Víkend památkových domků si na své přijdou i milovníci tradic a historie.
Přírodní kosmetika z Velehradu
Jaro a léto je ve znamení květů a bylin, proto bychom Vám rádi představili naši výrobkyni Pavlínu
Pelikánovou z Velehradu, která vyrábí přírodní masti, mýdla a šampony. Všechny výrobky mají
vysoký podíl bylinek, které jsou ručně sesbírané v Bílých Karpatech.
A jak k tomuto řemeslu přišla, jaká byla její cesta? To se dočtete v jejím příběhu.
„Má láska k bylinám sahá až do útlého dětství, které jsem často trávila u svých prarodičů ve
Bzové na úpatí Moravských Kopanic, v nádherné přírodě Bílých Karpat. S babičkou jsme sbíraly
běžné byliny na čaje a také vyráběly všude známou měsíčkovou mast v sádle. Do výroby vlastních
bylinných mastí jsem se však pustila až po narození synů, protože jsem pro ně chtěla přírodní
bylinné výrobky a ty, které byly dostupné na trhu, mi nevyhovovaly svým složením. Tak začala
nová etapa mého života,“ vysvětluje Pavlína Pelikánová, co ji přivedlo na novou životní dráhu.
Nejprve si její výrobky vydobyly oblibu mezi členy rodiny a kamarády, kteří ji pak přivedli na
myšlenku nabídnout přírodní masti i široké veřejnosti. Opravila tak domek v obci Velehrad,
kterému říká „Bylinkový domeček“, a kde se odehrává veškerá výroba jejích voňavých produktů.
Vše vzniká ručně, z bylinek nasbíraných v čisté přírodě v okolí Velehradu, Modré, Salaše, Tupes,
Břestku a Žítkové. Masti jsou složeny z bylinných macerátů (kdy se různé byliny dle originální
receptury macerují v extra panenském olivovém oleji) a včelího vosku od zdejších včelařů.
Proto pokud budete při svých toulkách po Slovácku na Velehradě, tak kromě baziliky si nenechte
ujít i Bylinkový domeček.
Tradiční výrobek – Přírodní kosmetika z Velehradu
www.prirodnikosmetikavelehrad.cz

Kroje Slovácka
Rádi bychom Vám také představili novou výrobkyni, která přibyla do naší rodiny v Tradičním
výrobku Slovácka. Je to paní Iveta Popelková ze
Strání, která se věnuje šití, praní a opravě krojů
ve Strání a blízkém okolí. Paní Popelková se
vyučila švadlenou v Trenčíně a po narození dětí
se začala ve Strání věnovat krojům, jelikož její děti
od malička milují folklór. Její velkou učitelkou je
Gabriela Mahdalová, která jí předává své zkušenosti a spolupracují i na společných projektech.
Přejeme paní Popelkové, ať se jí daří a hodně
spokojených krojovaných zákazníků.
Tradiční výrobek – Popelková Iveta
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Vodní cesta Baťův kanál
Vodní cesta Baťův kanál a řeka Morava nabízí netradiční možnost, jak poznat
Slovácko z paluby lodi.
Pobyt blízko vody nebo přímo na vodě, to je přáním mnohých z nás. Je
čas proměnit přání na zážitek! K tomu, abychom strávili den, víkend nebo
i celou dovolenou na lodi, už nemusíme vyrážet do Holandska či Francie.
Příležitost totiž máme na dosah i u nás – na moravském Baťově kanále
aneb „na Baťáku“. Tato vodní cesta, vybudovaná původně k dopravě lignitu
z Ratíškovic do Otrokovic, dnes slouží výhradně k rekreační plavbě a těší se
stále větší oblibě. Poznejte Slovácko na vlnách Baťova kanálu!
https://www.slovacko.cz/batacanal

Víkend památkových domků

Chutě a vůně Slovácké kuchyně
Projekt Chutě a vůně Slovácké kuchyně byl oceněn. A to hned dvakrát.
V sedmém ročníku soutěže TOURISTPROPAG 2022 pořádaném
v rámci veletrhu cestovního ruchu REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY
v Lysé nad Labem získala v hlavní kategorii dřevěných propagačních předmětů první místo sada vytvořená přímo ke Kuchařkám
tradičních pokrmů na Slovácku I a II. V kategorii „další propagační
předměty“ pak na třetím místě uspěly zástěry, plechový hrnek
s odměrkou a kanafasové utěrky s cifrováním.

Pokud chcete mít tyto výherní předměty i u vás doma, tak je
najdete zde: Chutě a vůně slovácké kuchyně
A pokud vás zajímá, jaké recepty ve zmiňovaných kuchařkách
najdete, tady máte ochutnávku:

Krajanec / Polešovice

* 500 g hladké mouky
* 2 vejce
* 1 hrnek vody nebo mléka
* 250g sádla nebo 100 % tuku
* sůl
* kmín

Na vál prosejeme mouku a přidáme další ingredience, ale tuku
(nastrouhaného a tuhého) přidáme zatím jen polovinu. Vypracujeme těsto, které rozválíme na plát asi 0,5 cm silný, potřeme
(nastrouháme) zbylý tuk, zabalíme a třikrát převálíme. Necháme
odpočinout a znovu přelíváme. Pak plát vcelku přeneseme na
vymaštěný plech. Potřeme mlékem (smetanou), posolíme a posypeme kmínem. Ve vyhřáté troubě pečeme dorůžova.
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Šumava
Přijměte pozvání na Šumavu.

Džemy a elixíry ze šumavských plodů
Sběr i zpracování šumavských plodů pro mě neznamená ani
tak práci, ale nádherný čas strávený v tichu, klidu a čistotě
místní přírody. Těší mě, že mohu kousek té Šumavy dopřát
i Vám ve formě našich džemů a elixírů.
Naše džemy a elixíry voní létem, lesem a sluníčkem. Jsou
vyráběny ručně ze šumavských plodů a obsahují vysoký podíl
ovoce. Dbáme na šetrné zpracování surovin kvůli zachování
jejich přírodní síly. Krom tradičních borůvek a brusinek se snažíme zpracovávat ovoce, které upadlo v zapomnění (mirabelky,
ryngle, moruše, aronie…). Džemy jsou bez chemických přísad,
obsahují přírodní pektin a citronovou šťávu. Naše ovocné
elixíry jsou dochucené kořením a „tuzemákem“, obsahují
většinou 7 % alkoholu. Případná sedlina v nich je důkazem
přírodního původu a vysokého obsahu ovoce. Výroba džemů
a elixírů je pro nás poctivé řemeslo, nikoliv tovární proces.
Věříme, že má smysl vyrábět kvalitní produkty, ve kterých
najdeme jen to, co tam skutečně patří.
Kontakt:
PLODY ŠUMAVY, Bc. Petra Kratejlová
tel.: +420 775 210 691
e-mail: p.kratejlova@centrum.cz
www.plodysumavy.cz
instagram: @plody_sumavy
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Šumavskými vesnicemi
Stručný popis trasy
Vycházíme v Kašperských Horách z Náměstí Sušickou ulicí, na
první křižovatce se dáme vpravo a jdeme asi 2 km kaštanovou
alejí do Tuškova. V Tuškově uprostřed vsi (za autobusovou
zastávkou) odbočíme ze silnice vlevo na polní cestu, která nás
přivede do vesničky Opolenec. Na návsi procházíme kolem
kaple Archanděla Michaela a pokračujeme polní cestou vzhůru.
Stoupání je zakončeno křižovatkou lesních cest. Odbočíme
vpravo na širší, kamenem zpevněnou, cestu. Poté přejdeme
opět starou asfaltovou silnici vedoucí do Sušice. Pokračujeme
v přímém směru po lesní cestě, která nás po delší době přivede
na křižovatku lesních cest. Tam nalezneme strom se svatým
obrázkem. Odtud klesáme vpravo podél lesa, sejdeme k můstku
přes Opolenecký potok. Postupně míjíme bývalou hájovnu
a lesní křížek u „Hadí skalky“. Pokračujeme cestou stále rovně
až do Kašperských Hor na náměstí.

Kapesní průvodci Šumavou
Na Šumavě mám kořeny a také zde bydlím. Sám, a později se
svými syny, jsem ji prochodil křížem krážem ve všech ročních
obdobích. Zkušenost šumaváka, věnujícího se celý život profesně
horám, mi dává odvahu nabídnout vám ve spolupráci s mými
syny naše šumavské průvodce. Jsme tři Šustři (tedy 3šus3).
Naše edice Kapesních průvodců Šumavou vychází vstříc všem
návštěvníkům Šumavy, kteří nechtějí ztrácet svůj čas hledáním
stovek variant tras na mapách nebo na internetu. A chtějí se
bez větších příprav vydat rovnou na výlet. V našich průvodcích
jsme pro vás pečlivě vybrali trasy, na něž se můžete spolehnout
a které vám ukážou to nejkrásnější na Šumavě. Naši průvodci se
svým malým formátem A6 vejdou snadno do každé kapsy. Jsou
vybaveny „nezničitelnou“ šitou vazbou a deskami z odolného
papíru, aby vám mohly být dlouho spolehlivým společníkem
na vašich cestách.

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 turistické značce
Časová náročnost: 3,5 hod.
Fyzická náročnost: nenáročná trasa s krátkými výstupy během
druhé poloviny cesty
Délka trasy: 9,5 km
Povrch: asfalt, lesní cesty a pastviny
Zajímavosti na trase: lidová architektura, kaple Archanděla
Michaela
Občerstvení: v Kašperských Horách
Zajímavosti v okolí: Hrad Kašperk, Pustý hrádek, Muzeum
Šumavy, K.H.; Muzeum historických motocyklů, K.H.; Expozice
česká hračka, K.H.

Kontakt:
Antonín Šustr – 3šus3
eshop@3sus3.cz
www.3sus3.cz
Antonín Šustr (e-shop), tel.: +420 734 358 269
Mgr. Pavel Šustr, PhD. (distribuce), tel.: +420 731 530 348

Nenechte si v létě ujít:
30. 7.
30. 7.
30. 7.
4. 8.
5. – 6. 8.
6. 8.
6. – 7. 8.
12. 8.

13. 8.
14. 8.
27. 8.
20. – 21. 8.
3. 9.
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Vázání vorů a plavení dřeva, Rechle u Modravy
Medové slavnosti, Včelná pod Boubínem
Pečení chleba, Lenora, obecní pec
Stará řemesla, Stožec
Železnorudské slavnosti, Železná Ruda
Chlumanský trh, Chlumany
Kašperskohorská pouť, Kašperské Hory
Ruční výroba skleněných korálků, Kašperské
Hory
Tavba skla na Páteříkové Huti, Javorná
Vázání vorů a plavení dřeva, Rechle u Modravy
Dožínky Plzeňského kraje, Chanovice
Volarské slavnosti dřeva, Volary
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.
Co je u nás nového a kam se v létě zatoulat? Tentokrát vás provedeme doslova
po celé Toulavě.
V minulém čísle magazínu jsme vás informovali o sochařském sympoziu, které
toužili uspořádat ve Ville Vallile v Červeném Újezdu. Villa již dvacet let poskytuje
chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením a vede terapeutickou dílnu, kde
mimo jiné vznikají výrobky se značkou TOULAVA regionální produkt. Zároveň je
Villa Vallila unikátní svými dvěma velkoplošnými plastikami od sochaře Františka
Bílka, které právě v letošním roce slaví 120. narozeniny. A tak jsme moc rádi, že se
všechny přípravy podařily a můžeme vás 27. 8. pozvat na vernisáž Sochařského
sympozia. Už čtrnáct předchozích dní sem můžete zavítat do zahrady a pozorovat
vznikající díla. „Touto akcí bychom chtěli vzdát hold sochaři Bílkovi, lidem, kteří
se denně vyrovnávají se svými postiženími, jejich asistentům a podpořit umělce
v tomto čase,“ říká Kateřina Dlabová z Villy Vallily.
www.vallila.cz
Vítek z Prčice
Dalším velmi zajímavým místem, kde se snoubí historie s posláním,
a dokonce i prožitkem pro chuťové buňky, je Vítek z Prčice v Sedlci–Prčici.
Najdete tu muzeum rodu Vítkovců, obrazy skutečných příběhů z jejich
života nebo třeba unikátní mapu Zemí koruny české. Na památku Vítka
I. z Prčice a rodu Vítkovců tu chtějí dokonce vybudovat „Nový hrad Vítek
z Prčice“. Výlet můžete spojit s jídlem přímo v hradní restauraci a také tady
zahájit ochutnávkou a třeba i prohlídkou zdejšího minipivovaru putování
po Pivní stezce Toulavy.
Pivní stezka Toulavy
Pivní stezka Toulavy v návaznosti na tradici, kdy se pivo vařilo „v každé
vesnici“, propojuje devět regionálních pivovarů i restaurace, kde piva
čepují. Za jejich ochutnání můžete dostat nálepku do gastro průvodce
Pivní stezkou Toulavy a získat tak nakonec originální půllitr Pivní stezky.
www.toulava.cz/pivnistezka
Třeba v hotelu Gold v Chotovinách čepují Chotovinský ležák z místního pivovaru. Hned naproti se nezapomeňte zastavit v Muzeu pana
Janeckého. Najdete tu nablýskané historické vozy a motocykly, ale
i předměty z domácnosti či zemědělské stroje z dob našich babiček.

www.regionalni-znacky.cz
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foto: Milan Dlouhý

V Táboře pak doporučujeme strávit hned několik dní. A to nejen kvůli času na
vyprchání piva z Garage, Lichvice z pivovaru Pod Besedou nebo Obory :-)
Tábor je zkrátka historický klenot Toulavy s celou přehlídkou pamětihodností
a jedinečnou atmosférou v křivolakých uličkách starého města. V parných dnech
se tu zchladíte ve středověkých podzemních chodbách, které vedou přímo pod
starým městem.
A v podvečer se určitě nezapomeňte zastavit také na osvěžující koktejl v Obývák
baru. Vychutnat si tu můžete i kávu z jejich pražírny Na Schůdkách, která nese
značku „TOULAVA regionální produkt“.
Součástí rodiny toulavské regionální značky je ještě jedna místní káva. Praží se
Putovní Pražírně v Plané nad Lužnicí a pochutnat si na ní můžete v táborské
kavárně NePutovní Pražírna.
www.obyvakbar.cz
www.putovniprazirna.cz

Další dva toulavské minipivovary vás budou
doslova bavit.
V malebné vesnici Brandlín se zámečkem totiž
můžete ochutnat pivo z pivovaru Brandlínská
Kuna, o kousek dále v Hlavatcích zase v Transformátoru vaří kromě Transformátoru také třeba
Predátora nebo Diktátora.

V Soběslavi se v informačním centru můžete zastavit pro pivo
ze Soběslavského pivovaru a navštívit národopisnou expozici
o životě na Blatech a Kozácku ve Smrčkově domě na náměstí
nebo se třeba pokochat výhledem do kraje z rozhledny Svákov.
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Jako poslední vás na Pivní stezce Toulavy přivítá pivovar Keras v Bechyni.
Při procházce po městě známém
tradicí lázeňství a keramiky a jeho
pamětihodnostech a zajímavostech
nezapomeňte na náměstí navštívit
obchůdek Kabátových. Tradiční
bechyňskou keramiku Kabátovi vyrábějí již více než 25 let. Jsme pyšní, že
i ona nese naši toulavskou regionální
značku.
www.keramikabat.webnode.cz

Dalším zástupcem bechyňské keramiky je pan Jaromír Ernekr,
který hned „za humny“ v Bežerovicích vyrábí keramické šperky –
korále, náramky, náušnice, spony nebo třeba brože. Koupit si je
můžete na tradičních Keramických trzích v Bechyni, které se konají
poslední červencovou sobotu, a také online na
www.toulava.cz/eshop

Letní období bylo v našem regionu vždy typické poutěmi, slavnostmi a následně dožínkami. Moc nás těší,
že na tyto tradice navazujeme i v dnešní době a můžeme vás tedy pozvat na tyto akce:
30. 7. Keramické trhy v Bechyni
30. 7. Den vína a mandlí z Hustopečí v Milevsku
5.–7. 8. Komedianti v ulicích v Táboře
12.–14. 8. Bechyňské doteky a 30. ročník Bechyňského festivalu dechových hudeb
12.–14. 8. Prčické posvícení v Sedlci-Prčici
21. 8. Sedlčanská pouť
25.–28. 8. Bartolomějské posvícení – Milevské městské slavnosti a Toulava FEST
27. 8. Pivní festival Bechyně
3. 9. Vinný košt Tábor
3. 9. Jak se rodí chleba v zážitkovém parku Zeměráj
3. 9. Dožínky na zámku Petrovice
10. 9. Dožínky na statku Borotín
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Vysočina
Čas dovolených, čas odpočinku, období plné výletů, zábavy a příjemných
zážitků. A přidáte-li k tomu čistý vzduch, venkovskou atmosférou se skvělou
regionální kuchyní, moře sportovních zážitků – máte léto na Vysočině.
Jaký výlet doporučit?
Co nejdelší, největší, nejmenší, nejtěžší,
nejrychlejší, nejvytrvalejší…
Pelhřimov, město rekordů. Mimo muzeum rekordů
nabízí samotné centrum další zajímavosti jako je
muzeum strašidel, Vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje, stezka po stavebních slozích.
I výlety do přírody jsou lákavé – Pelhřimovsko se
nachází v západní části Českomoravské vrchoviny
v oblasti mezi třemi vrchy Křemešník, Svidník a Stražiště. Na úpatí největšího vrchu, Křemešníku, vyvěrá
ze zatopeného stříbrného dolu pramen Stříbrné
studánky s velmi chutnou vodou. O něco výše je
položená tzv. Zázračná studánka s periodickým pramenem mírně radioaktivní vody, jíž je přisuzován
léčivý účinek. Pramen začíná vyvěrat na přelomu
jara a zimy a přestává téct kolem svátku Nejsvětější
Trojice. Na úpatí Křemešníku se nachází přírodní
památka Ivaniny – tři čisté lesní rybníčky.
A kde se v Pelhřimově osvěžit? Zajímavým místem pro
všechny, které trápí neduhy bude obchod Nový svět,
který nabízí cílené bylinné směsi. A pokud dostanete
chuď na džbánek piva, doporučíme Vám Klášterní
pivovar Želiv. Jeho dějiny jsou staré více než 870
let, k obnově vaření piva na Želivě došlo roku 2003.

Pelhřimov – historické domy na náměstí

V měsíci červenci pak na Pelhřimovsku můžete
navštívit akci Zahrada Vysočiny konanou v Žirovnici.
Bylinné směsi

Klášter Želiv

Pivo z Klášterního pivovaru Želiv

www.regionalni-znacky.cz
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Muzeum strašidel

Zápraží
Zveme Vás do regionu v dosahu Prahy – Zápraží, které konečně ožilo akcemi
překypujícími nabídkou řemeslných ručiček a voňavých dobrot.

V současné době bychom rádi šířili povědomí
o našem regionu, připravujeme reprezentativní
balíčky toho nejlepšího u nás. Naši výrobci se
tak budou moct prezentovat nejen na trzích, ale
dostanou se do podvědomí lidí i za hranicemi
Říčanska.

Voda se napouští, takže léto u říčanského rybníka Marvánek bude
skvěle strávený čas. Nové dětské prvky, opalovací molo a další tři
plovoucí mola, lodičky k zapůjčení. V místní zrekonstruované hospůdce
Na Marvánku nebo na její zahrádce pod velkou markýzou dostanete
nejen teplé jídlo, čepované pivo a limonádu, ale také zmrzlinu a něco
malého na malý hlad pro děti i dospělé. Další osvěžení najdete u rybníka
Jureček, který je také oblíbené místo na odpočinek nejen pro místní,
ale také pro přespolní. I tady najdete novinku – dřevěné molo i se
zastřešenou lavičkou, v zimě pro místní skupinu otužilců, v létě pro
rychlé zaplavání v přírodní nádrži. A nesmíme zapomenout na letní
osvěžení – zmrzlina v Cafe Gusto na říčanském náměstí. Toto všechno
a mnoho dalšího Vám bude k dispozici při návštěvě Říčan.

Regionální atrakcí je každoroční Mukařovská pouť, kde se můžete potkat
i s našimi výrobci a užít si pouť ve staročeském duchu. Pouť v Mukařově
se pravidelně koná na začátku druhé poloviny srpna, tj. víkend na nebo
po 15. srpnu, kdy je v církevním kalendáři svátek Nanebevzetí Panny
Marie, která je patronkou kostela v Mukařově. Letos si ji můžete užít 20. 8.

www.regionalni-znacky.cz

53

Znojemsko
Léto láká k poznání nových míst a nezapomenutelných zážitků. Užijte si léto
v místě, které stojí za to! Znojemsko v létě doslova žije a nabízí zajímavé tipy na
výlety i TOP akce.
Značka Znojemsko regionální produkt se rozrostla o další zajímavé
produkty, která Vám rádi představíme.

Petr Leikep – meruňkový džem, hrušková a švestková povidla
Produkty jsou vyráběny z ovoce vypěstovaného ve vlastní ovocné
zahradě v Bohuticích. Džem z meruněk obsahuje plody dozrálé na
starých stromech tradičních odrůd Bohutická a Velkopavlovická.

Mlýn u svaté Heleny s.r.o. – biomošty
Rodinná moštárna produkující bio jablečný mošt, bio mošt jablko mrkev a bio
hruškový mošt (100 % šťáva). Mošty obsahují pouze suroviny (jablka, mrkev,
hrušky) vypěstované z vlastní produkce v Tulešicích nebo Vémyslicích. Produkty
jsou ručně zpracovány od starostí o sady a pole, sklizeň a vlastní výrobu. Jedná
se o kvalitní výrobky v biokvalitě, bez přidaných konzervantů a dochucovadel.

Jiřina Pavelková – víno z rodinného vinařství
Moravské zemské víno z rodinného vinařství Čurdovi z Božic. Jedná se o vína
tradičních odrůd, jiskrné barvy a lahodné chuti. Víno vyrábí již třetí generaci.
Technologii výroby vín žadatelka převzala po svém dědovi, který začal víno vyrábět
od roku 1983. Postupným zdokonalování vzniklo Vinařství Čurdovi. Dbají na tradiční
výrobu vín s přispěním troškou té moderní doby.

Lilacosta, s.r.o. – přírodní kosmetika Pure Harmony
Kosmetická dílna z Miroslavi vyrábějící ručně čistě přírodní kosmetiku. Firma
je zároveň chráněnou dílnou, která aktuálně zaměstnává více než 20 osob se
zdravotním postižením. Firma se snaží, aby produkty obsahovaly jen to nejlepší
z přírody. V této přírodní kosmetice tedy naleznete vysokou koncentraci cenných
látek z levandule lékařské, růže damašské nebo heřmánku pravého. Vyrábí
tělovou i pleťovou kosmetiku jako květové vody, šumivé bomby, koupelové soli,
esenciální olej, rostlinná mýdla a relaxační dárkové sady.

www.regionalni-znacky.cz
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Pavel Macků – keramika od Macika
Jedná se o ručně vyráběné užitkové nádobí z kameniny ze Skalice
u Znojma. Keramika se odlévá do sádrových forem, po vytáhnutí
dochází ke slučování (lepení uší atd.), poté sušení, retuš, glazování
a pálení na 1 výpal. Keramika se zdobí ručně formou majoliky
na glazuře, nebo se zdobí i podglazurně. Keramika navazuje na
znojemskou keramiku Vitral.

Ing. Magda Kubiasová – skleněné vinuté perly
Tzv. vinuté perly neboli vinutky jsou vyráběny ručně jednou z tradičních technik zpracování skla. Materiálem jsou tyče ze speciálně
upraveného tzv. lampového skla, které jsou na trhu ve velkém
množství barevných odstínů. Skleněné tyče se taví nad kahanem
a rozžhavené sklo se při teplotě nad 1000 o C navíjí na ocelový drát.
Protože se jedná o ruční výrobu, stává se každý korálek originálem. Kombinace barev skel, variace různých tvarů a velikostí jsou
prakticky neomezené a záleží jen na fantazii a šikovnosti tvůrce.

Státní zámek Uherčice
Nejvýznamnější novinkou letošní
turistické sezóny na Znojemsku je
znovuotevření státního zámku Uherčice po několikaleté rekonstrukci. Jde
o jeden z největších zámeckých areálů
na Moravě, s rozlehlými zahradami
a parky, přezdívaný „učebnice slohů“.
Kdysi býval oblíbenou zastávkou
nejvyšší šlechty na cestě z Prahy do
Vídně. Za socialismu však bohužel
zdevastován činností státního statku,
nápravného zařízení a pohraniční
stráže natolik, že mu hrozila demolice... Rekonstruovaná památka se po
náročných restaurátorských pracích
letos v dubnu otevřela veřejnosti a zpřístupňuje celé severní zámecké křídlo
s apartmá hraběte Odoarda Collalto

i jedinečným Banketním sálem a přilehlými salónky, který bude opět sloužit
pro pořádání kulturních akcí. Oprav
se dočkala i salla terrena s vyhlídkou,
arkádové chodby a nádvoří, schodiště
a konírny. V růžové zahradě bude svůj
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účel opět plnit původní kašna a v přilehlém lesoparku najdou návštěvníci
opravené romantické torzo rozhledny,
která je nejstarší kamennou rozhlednou
na Moravě a druhou v republice.
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Vodní nádrž Vranov – Vranovská pláž
Vranovská přehrada patří mezi nejteplejší a kvalitou vody
nejčistší vodní nádrže v České republice. Tento „Moravský
Jadran“ je velmi oblíbenou destinací pro trávení delší letní
dovolené nebo jen krátkodobý pobyt spojený s koupáním,
vodními sporty či vyhlídkovými plavbami na výletních

parnících. Okolní krajina má romantický charakter umocněný
bujnými lesy a skalními srázy Národního parku Podyjí nebo
hradními zříceninami.
Zejména v hlavní turistické sezóně je Vranovská pláž dějištěm
mnoha sportovních i kulturních akcí.

3 letní TOP akce s produkty značky Znojemsko
regionální produkt
15.–17. 7. MIROSLAV – Meruňkobraní s jarmarkem u
Floriána
Meruňkové speciality, soutěž v pojídání meruňkových
knedlíků, ochutnávky vín, historická bitva i průvod, ve kterém kněžnu Miroslavu doprovodí Černý rytíř, prohlídky
Miroslavského zámku, trhy, koncerty aj. To vše v roce, kdy
město Miroslav slaví výročí 800 let od první písemné zmínky.
5. 8. ZNOJMO – Slavnosti okurek
Připomínka staleté tradice pěstování okurek na Znojemsku
– kulturní program, okurkový a farmářský trh, spanilé jízdy
traktůrků, soutěže pro veřejnost i pro výrobce nakládaných
okurek, programy pro děti i kulinářská show. To vše v Hradní
ulici – v areálu bývalého znojemského hradu.
3. 9. SLUP – Slavnosti chleba
Přehlídka folklórních souborů (nejen) z jižní Moravy u dochovaného vodního mlýna ve Slupi, který je po celou dobu akce
volně přístupný veřejnosti a v běhu jsou i 4 funkční mlýnská
kola na starobylém vodním náhonu. Po celý den bohatý
kulturní program, jarmark s ukázkami řemesel a čerstvým
pečivem, výstava historické zemědělské i vojenské techniky,
ochutnávky vín i burčáku.“
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Slavnosti okurek

Slavnosti chleba
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Železné hory
Oblast Geoparku Železné hory je rájem pro pěší turistiku a cykloturistiku.
Celé území je totiž skvěle pokryto dobře značenou sítí turistických a cykloturistických tras. Trasy jsou doplňovány o geotopy, tedy o lokality se zajímavým
geologickým obsahem.
LUKOLU kabelky a doplňky
Hledáte něco jedinečného a neobvyklého? Vyberte si značku LUKOLU. Paní Lucie
Stein-Müllerová vyrábí originální kabelky a doplňky zdobené strojovou výšivkou.
Kabelku vám sladí s taštičkou, klíčenkou nebo látkovou taškou na příležitostný nákup.
Vždy je vyroben pouze jeden jediný kus. Zaručuje jedinečnost výšivky a zvolené barvy
podle požadavků zákazníka. Nepotkáte ženu se stejnou kabelkou. Na výrobky používá
kvalitní materiály včetně nití. Při výrobě ráda hledá Inspiraci v přírodních a folklórních
motivech. Pracuje v malé dílně rodinné-ho domku v Ronově nad Doubravou.

Geopark Želené hory
Z geologického pohledu je území Železných hor obsáhlou učebnicí geologie. Ve více než 600 milionů
let dlouhé historii zde vznikla řada geologických jevů, které je možné spatřit za dva až tři dny. Za
relativně malý časový okamžik tedy můžete na území geoparku spatřit to, co by na celém území
České republiky trvalo několik týdnů při ujetí tisíců kilometrů. Vznikla zde geologická skládanka,
kterou „složíte” za velmi krátkou dobu.
Na území Geoparku Želené hory najdete 11 naučných stezek, bezpočet jednotlivých zastavení
a několik informačních altánů. Národní geopark Železné hory totiž nelení a přichází každý rok
s nově zpřístupněnými lokalitami. Navštivte
lokalitu Deblov, která patří mezi Evropské unikáty, stejně tak jako lokalita Stolany. Zjistíte,
že Geopark není jen samé kamení, ale také
kultura, historie, příroda a zábava a sport.
Návštěvu ve Stolanech si můžete spojit s ochutnáním regionálního produktu – čerstvé mléko
ze Stolan od ZOD Družstvo Stolany. Aktuální
dostupnost produktu si předem ověřte na
www.zh-regionalniprodukt.cz

Ochlazení v kulturním pokladu
Zámecká kaple v Cholticích představuje unikátní ikonografický a hagiografický koncept (výjevy
ze života svatých), protože je zasvěcena v zemi jinak neznámému tyrolskému světci, Romediovi
z Thaur. Tento legendární poustevník je totiž patronem stavitelů zámku a kaple hrabat Thunů.
Pocházel z rodu Thaurů, ze kterého pocházeli i Thunové. Bylo velkým vyznamenáním rodu, mohl-li
se pochlubit světcem jako svým příslušníkem. Právě proto Thunové zasvětili kapli sv. Romediovi.
Uctívání sv. Romedia je vázáno výlučně na jeho vlast a území jeho činnosti. Choltice jsou zcela
ojedinělým případem, kdy se jeho kult přenesl daleko od jeho vysokohorského domova, v tomto
případě do Čech, „kde mu byla věnována svatyně, která svou nádherou a přepychem předčí všechna
lidově prostá kultovní místa, nacházející se v Tyrolsku.
Dostupnost prohlídky si ověřte na www.zamek-choltice.cz
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Pozvánka na Bartolomějsou pouť v Heřmanově Městci
Tradiční společenská akce zakončená pondělním posvícením je nedílnou
součástí života města. Bartolomějská pouť se koná od pátku 26. 8. 2022 od
14.00 hodin do pondělí 29. 8. 2022 do 22.00 hodin a je největší staročeskou
poutí na území Železných hor. Zpříjemňuje konec letních prázdnin a návrat
dětí do školních lavic.

Železnohorská minimlékárna v Kraskově
Pan Josef Navrátil v r. 2016 si pro radost vybudoval a otevřel mlékárnu,
kde zpracovává výhradně mléko svých krav (200–300 l denně). 1x týdně
vyrábějí poloměkké a polotvrdé sýry, jak přírodní, tak kořeněné. Inspirací byl fakt, že sýry doma dělali vždycky a každému chutnaly. Proto
se rozhodl, že nebude plně závislý na výkupní ceně mléka, ale vlastní
produkci zpracuje a nabídne návštěvníkům s přidanou hodnotou.
www.zh-regionalniprodukt.cz
Co to obnáší vybudovat minimlékárnu?
Podstatné je, že mlékárna byla budována jako součást
areálu funkční farmy, a tedy nemusela mít plné provozní
zázemí (šatny, sociální zázemí), jako by musela mít v případě
budování mlékárny samostatné. Tím byly sníženy realizační
náklady na stavbu objektu. Provoz mlékárny musí splňovat
nařízení Krajské veterinární správy (KVS), tj. jak technické
parametry objektu, tak technologii výroby a zázemí pro
prodej. Provozovatel musí mít odpovídající vzdělání, aby
dodržel technologii výroby. 1x ročně je nutností posílat

vzorky výrobku (sýrů) na rozbor do laboratoře. Provozovatel
se musí naučit čelit pravidelným kontrolám ze strany KVS.
Doporučení bratří Navrátilů pro začínající zemědělce: rodinu
uživí 10 ha půdy a 5 krav. Na Železných horách je dostatek
volných historických objektů vhodných pro rekonstrukci a pro
hospodaření. Když se hospodaří s rozumem, tak je dostatek
času i na odpočinek. Jde o to, aby se vhodně skloubilo více
činností. Zapojení se do místní komunity a spolupráce
s ostatními je prospěšné.

YACHT CLUB PARDUBICE
Klub s dlouholetou tradicí, spolek jachtařů a jejich
přátel se základnou na přehradě Seč.

Folk na Lichnici – 16. 7. 2022
Hudební festival Folk na Lichnici má dlouholetou tradici
spojenou s překrásným prostředím zříceniny hradu Lichnice. Tento úžasný kout České republiky ve spojení s nejlepší
„nejen“ folkovou hudbou nabízí nezapomenutelný zážitek.
Více na www.folknalichnici.cz

Klub pořádá jachtařské závody, letní soustředění a tréninky mládeže na pravém břehu přehrady, v místní
části Ústupky. V kempu je dostupné ubytování i pro
veřejnost, a to v chatkách nebo vlastních karavanech. Díky výhodné poloze kempu jsou na dosah jak
suchozemské sporty (pěší túry po okolních kopcích
a hradech, výlety na kolech, projížďky na koních),
tak i vodní sporty (plavání, jízda na plachetnici,
kajaku, paddleboardu, kiteboardu a windsurfu). Klub
v kempu provozuje půjčovnu paddleboardů a kajaků.
www.ycpardubice.cz

59

www.regionalni-znacky.cz

