Jaro v regionech
čtvrtletník Asociace regionálních značek

Beskydy
Bodrý kraj kopců, pastvin a lidových tradic se odráží
v lidské práci, která přetrvává po celé generace

Zima se v Beskydech jen nerada vzdává
vlády. Čekání na jaro se někdy zdá nekonečné. Ale o to krásnější poté je. Drobné
kvítky vykukují podél lesních cest na
kopcích. Tráva doslova září čerstvou
zelení. Dosud studený vzduch se pomalu
prohřívá a lehký vánek hladí tváře. Ve
městech a obcích ožívají ulice a koná se
celá řada akcí.

Akce
Co by vám nemělo utéct:

* 23. 3. Boží gulajše a První jarní pivo - Hukvaldy Minipivovar Hukvaldy
* 1. - 17. 4. Velikonoce za starých časů - Příbor Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda
* 6. 4. Velikonoční jarmark - Příbor - Náměstí S.
Freuda
* 17. - 19. 4. Novojičínský jarmark - Velikonoční - Nový
Jičín - Masarykovo náměstí
* 20. 4. Velikonoční městečko - Frýdek-Místek Náměstí Svobody
* 21. 4. Velikonoce na hradě - Hukvaldy - Hrad
Hukvaldy
* 30. 4. Pálení čarodějnic - Čeladná - Areál Opálená
* Beskydské farmářské trhy - Frýdek-Místek - Náměstí
Svobody
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Broumovsko
Kraj pískovcových skal a barokních památek.
Krásná nedotčená příroda, architektonické skvosty
a klidné přátelské prostředí, to je Broumovsko.

Na jaře Broumovsko rozkvétá. Příroda, která se probouzí po zimním spánku, hraje krásnými
barvami. Na loukách a kopcích regionu s výhledy rozkvétají rostliny a místní farmáři hlásí
nové přírůstky.
Při putování Broumovskem doporučujeme navštívit například farmu Bílý dvůr v Bělém
u Machova, kde ochutnáte vlastnoručně vyrobené produkty, jakými jsou například máslo,
pomazánky nebo chléb. Vyhlášené hovězí a teď už i vepřové maso a další produkty na vás čekají
na Ekofarmě Bošinových ve Vernéřovicích. A co teprve medy pana Vlka nebo sýry Menčínkových.
Zkrátka a dobře doporučujeme přijet s prázdným žaludkem, uvidíte, že ho za chvilku naplníte.
Pro milovníky přírody jsou připraveny zajímavosti národního geoparku Broumovska, a kdo má
raději kulturu může zavítat na koncert Dashy, Adama Bomba a dalších.

Akce
Co nepromeškat v jarním Broumovsku?

* 13. 4. Velikonoční trh - Broumov, areál kláštera
Můžete ochutnat skvělé místní produkty. Tradiční
trh kvalitních regionálních produktů, velikonočních
dekorací, pomlázek, ukázkou řemesel a bohatým
občerstvením. Chybět nebude oblíbený trdelník,
sýry, pekařské či dřevěné výrobky, medovina
a svařák, keramika, řezbářství či holandské a uzené
sýry. Atmosféra trhu v krásných kulisách nádvoří
broumovského kláštera Vás určitě pohltí a nebudete
odcházet s prázdnou.

Výborné hovězí pochází z vlastního chovu Bošinových.
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Českosaské Švýcarsko
Krajina inspirující umělce již od romantismu, místo toulek
poutníků a trampů. Region s jedinečnou přírodou, ale také
oblast, kde žijí pracovití, podnikaví a tvořiví lidé.
Jaro si v Českosaském Švýcarsku přebírá
vládu od zimy velmi postupně a pozvolna.
Zatímco v Děčínské kotlině, na Růžovské
plošině a v jižním pásu CHKO Labské
Pískovce vás zahřeje sluníčko, v roklích
Jetřichovických stěn najdete sníh. Přestože
jsou ještě některá místa zachumlaná do
sněhové peřiny, na většině území kvetou
nejrůznější druhy květin a zvířata přivádějí
na svět mladé. Pro návštěvníky je v regionu
kromě krás přírody k vidění i řada zajímavých akcí.

Akce
Co si na jaře nenechat ujít v Českém Švýcarsku

* 23. 3. Setkání s antroposofickou farmacií a kosmetikou
(firma Nobilis Tilia) Krásná Lípa - Vlčí Hora
* 30. 3. Zahájení turistické sezóny v Soutěskách ve Hřensku
* 6. 4. seminář Permakultura a jedlá lesní zahrada (firma Nobilis Tilia)
* 13. 4. seminář Aloe vera a její kamarádky pro jarní detox (firma Nobilis Tilia)
V dubnu proběhnou první akce regionálních zážitků:
* 13. 4. STOLOVÉ HORY LILIENSTEIN A PFAFFENSTEIN (nutná rezervace předem)
* 27. 4. ZA HISTORIÍ MÍŠNĚ A MÍŠEŇSKÉHO PORCELÁNU
Další tipy na akce a výlety najdete na www.ceskesvycarsko.cz/cs/co-tu-delat
* v půlce dubna zahájení sezóny na Kozí farmě Nová Víska www.kozi-farma-viska.cz
* v půlce dubna zahájení sezóny na Farmě Růžová www.farmaruzova.cz/farma/
* 21. 4. Velikonoční jízda - Mikulášovice
* 11. 5. SCHRAMMSTEINE - NEJKRÁSNĚJŠÍ SKALNÍ HŘEBENOVKA
* 10. - 12. 5. fotoworkshop JARNÍ KRAJINA ČESKÉHO ŠVÝCARSKA S VÁCLAVEM SOJKOU
V Mikulášovicích obnovili předválečnou tradici. Jedinečné výpravné procesí jezdců na koních v různě zdobených oblecích
s cylindry na hlavách a pochodujících hudebníků navazuje na předválečnou tradici a starý velikonoční zvyk v německé Lužici.
Vychází se od kostela, kde svou pouť také zakončí závěrečnou skladbou. Na začátku akci požehná farář, celému průvodu
předchází Mše svatá. Letošní jízda bude 21. 4.
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Haná
Krajina rozlehlých úrodných polí a chráněných lužních lesů,
ležící v samém srdci Moravy.
Láska k rodné půdě a tradicím se zde dědí po generace

Akce
Olomoucký tvarůžkový festival 2019

Ve dnech 27. – 28. 4. 2019 se v Olomouci bude konat již 4. ročník Olomouckého tvarůžkového festivalu. Akci spojenou
s ochutnávkou tvarůžkových specialit a regionálních piv doprovodí bohatý kulturní program na Horním a Dolním
náměstí. Prostor zaplní nejen prodejci tvarůžkových specialit, ale i jarmarečníci.
Na Horním náměstí se uskuteční hlavní program. Proběhnou vystoupení folklórních souborů, známých hudebních kapel či cooking show. Na Dolním náměstí
budou akce více zaměřeny na rodiny s dětmi.
Akci pořádá město Olomouc ve spolupráci se společností A.W. spol. s r.o. Loštice,
dále pak se Střední Moravou – Sdružením cestovního ruchu, která zastřešuje projekt
„Ochutnejte Hanou“.
Na jarmarku budete moct zakoupit převážně regionální produkty pyšnící se
značkou Haná – regionální produkt®.
Více informací a detaily k programu naleznete na: tvaruzkovyfestival.olomouc.eu
Těší se na vás organizátoři festivalu.
Foto: Archiv statutárního města Olomouce

Jarní regionální tradice a zvyky můžete prožít na Zlaté Farmě.

14. 4. vynášení Morany (od 11 hodin)
Akce propojuje Zlatou farmu a Štětovické skanzen. Návštěvníci se mohou těšit na
hromadu dobrot nejen ze Zlaté farmy, ale i od jiných malých tradičních zpracovatelů a výrobců. Klasikou je řemeslný jarmark a dílničky pro děti. Největšími lákadly
jsou ale jízda na koních a farmářská zmrzlina.
Foto: archiv Zlatá Farma
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Jeseníky
Táhlé zaoblené hřebeny, hluboká údolí řek, zaříznutá v lesnatých
stráních. Region květnatých luk a zelených pastvin, na nichž se poklidně
pasou stáda ovcí a skotu. Drsná a zároveň romantická příroda.

Jaro v Jeseníkách si musí zamilovat každý. Bývá sice chladnější, ale zato plné barev a vůní. Táhlé
zelené pásy kopců jsou probarvené nejrůznějšími lučními květinami. Zkuste si z nich natrhat kytici.
Uvidíte, že se vám bude líbit víc než kupovaná z obchodu… Na jaře také ožívá region celou řadou
akcí. Na trzích nakoupíte nejrůznější lokální dobroty a výrobky, na farmách přivítáte mláďátka nebo
můžete navštívit třeba Dětský gastrofestival. A nezapomeňte, že je Máj lásky čas. V Ruční papírně ve
Velkých Losinách si můžete koupit krásný papír a napsat na něj zamilovaný vzkaz.

Akce
Kam vyrazit v Jeseníkách za zábavou?

* duben Velikonoce v papírně, Ruční papírna Velké Losiny
* 12. 4. Jesenické farmářské trhy, Masarykovo nám. Jeseník
* 13. 4. Velikonoční slavnost, Masarykovo nám. Jeseník
* 20. - 21. 4. Velikonoce – jehněčí speciality, Severomoravská chata
* 4. 5.		 Vítání mláďat, Farma Stránské u Rýmařova
* 4. 5.		 Slavnost třešní, Třešňová alej v Jeseníku
* 17. 5. 		 Jesenické farmářské trhy, Masarykovo nám. Jeseník
* 24. - 26. 5.		 Dětský gastrofestival, Bludov,
Pradědovo dětské muzeum
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Kraj Pernštejnů
Kraj Pernštejnů nese hrdě historický odkaz Viléma II. z Pernštejna,
uvážlivého hospodáře a budovatele rybniční soustavy na Pardubicku,
jež ve své době předčila díla Rožmberků. Pevnost hrází korunovaných
statnými duby se vtiskává do života a plodů práce lidí zdejšího kraje.
Co se děje v Kraji Pernštejnů, když jaro klepe na dveře?
SyrMil se chystá na Velikonoce. Pomlázky nemusí být
jenom z proutí – pro gurmány sýrárna SyrMil plete
pomlázky třeba z korbáčků! Věříme, že taková velikonoční
inovace se ujme v nejedné domácnosti. Jste zdaleka?
Nevadí, sýrové pomlázky lze snadno objednat přes e-shop.
Protože počasí si s námi hraje a březnové teploty jsou
v některé dny už pomalu letní, Kunětická zmrzka nezahálela a již zahájila sezónu. Kolem stánku u kostela v Kuněticích tak už zase můžeme vidět obrázek tolik známý
z minulých let – cyklisty a výletníky pochutnávající si na
domácích zmrzlinách a sorbetech nejrůznějších barev
a chutí. Cyklovyjížďku bez zmrzliny si už na Pardubicku
nedovedeme ani představit!
Není typičtějšího suvenýru z výletu na Pardubicko než
perníku. V prodejnách perníkáře pana Janoše teď můžete
najít krásné jarní motivy, které lze využít nejen jako
sladkou svačinku, ale skvěle poslouží i jako jarní dekorace
u vás doma.

Kalendář akcí
* 26. 4. Den Země – Pardubice (Pernštýnské náměstí)
* 10. 5. Multikulturní jarmark (9. ročník festivalu
netradičních setkání s různými kulturami) –
Pardubice (Pernštýnské náměstí)
* 18. 5. Otevírání lázeňské sezóny – Lázně Bohdaneč
(náměstí a lázeňský park)
* 25. 5. Staročeské máje – Staré Ždánice
* Tradiční velikonoční průvod, během kterého se diváci
mohou těšit na vztyčení májky, přehlídku barevných krojů a originální pásmo lidových tanců.
* 25. 5. Guláškošt 2019 – Holice
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Krkonoše
S přírodou krkonošských hor i kopců podhůří se snoubí tradice
předků a um současných řemeslníků, zemědělců a tvůrců.
Kdo by nemiloval pohádky o Krakonošovi.
Udělejte si na jaře výlet do jeho kraje. Mráz
a sníh už zamkl na petlici. Místo toho se po
úbočích hor prohání chladivý větřík, na loukách rostou pestré horské květiny, které jinde
nenajdete, a po pastvinách se táhne bučení
a mečení pasoucího se dobytka. Při návštěvě
tedy nezapomeňte ochutnat místní kozí sýry,
nebo si kupte výborné hovězí třeba na steak.
A jestli se chcete po zimě protáhnout, vyrazte
si na túru na Sněžku nebo třeba na Čertovu
horu. V Peci pod Sněžkou si pak v Informačním
centru pořídíte nejrůznější certifikované
výrobky našeho regionu.

Akce
Kam za zážitky v jarních Krkonoších?

* 23. – 24. 3. Jarní vrchlabský Flérjarmark, nám. Míru Vrchlabí
* 26. 3. Velikonoční jarmark, Hostinné
* 29. 3. Jarní dílničky v tržnici řemesel, Jilemnice pivovar
* 5. 4. Jarní dílničky v tržnici řemesel, Jilemnice pivovar
* 12. 4. Jarní dílničky v tržnici řemesel, Jilemnice pivovar

Vyzkoušejte kozí mléčné výrobky z Krkonošské kozí farmy z Rudníka.
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Kutnohorsko
Kutná Hora a Čáslav, dvě královská města dominují okresu Kutná
Hora. Srdce Čech, i tak by se dal pojmenovat malebný region,
kterému vévodí chrám sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí
Panny Marie v Sedlci. Památky Kutnohorska jsou hojně
navštěvované turisty. Na objevení tu ale čeká mnohem víc.
Spolek kutnohorských podnikatelů ve spolupráci s MAS Lípa pro
venkov z.s. a Mikroregionem Čáslavsko uspořádal 25. února v Kutné
Hoře v Dačického domě setkání držitelů a příznivců regionální
značky KUTNOHORSKO.
Na této akci obdrželi certifikáty noví držitelé paní Mgr. Kateřina
Kolářová (Lemanta s.r.o. – ručně vyráběné džemy a sirupy z Kutné
Hory) a pan Radek Pospíšilov (med).
Předseda Spolku kutnohorských podnikatelů Mgr. Josef Ruml informoval účastníky setkání o vývoji regionální značky KUTNOHORSKO,
novinkách a připravovaných akcích pro rok 2019. Držitelé certifikátu
mohou, stejně jako v loňském roce, využít možnost zapůjčení dřevěných prodejních stánků bez poplatku za stání na třech významných
akcích v regionu.
Dále byli držitelé certifikátu seznámeni s informací o tisku katalogu
certifikovaných výrobků, služeb a zážitků KUTNOHORSKO regionální produkt, který bude opět distribuován do celého území RZ KUTNOHORSKO – informační centra, akce, veletrhy atd.
Tisk a distribuce proběhne na přelomu března/dubna 2019.
Součástí setkání se stala přednáška pana Tomáše Kropáčka ze společnosti Zenárna z.s. na téma „lokální on-line marketing“.

Akce
* 11. - 18. 4. Velikonoční výstava, Zbraslavice
* 20. 4.		 Otevírání sezóny a Vodácký festival, Zruč nad
Sázavou
* 25. 5.		 GASTROFESTIVAL Kutná Hora, Kutná Hora
* 25. 5.		 Sousedský jarmark, Kutná Hora

Chcete mít doma kousek jara?
Pavlína Nixbauerová z kutnohorského regionu má v nabídce
pestrou škálu jarních dekorací. Objednat si je můžete přes Fler.cz
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Opavské Slezsko
Opavské Slezsko je vepsáno do mozaiky úrodných polí v nížinách
řek, do divokých hvozdů a bohatství nerostů, do panských
sídel, sakrálních staveb i technických památek. Je domovem
pracovitých lidí inspirovaných historií a řemeslnými tradicemi.
Sadařova naučná stezka

Procházka sadem v Sosnové v čase úrody

Na jaro a novou sezónu se pečlivě chystá výrobce přírodních
moštů VITAMINÁTOR ze Sosnové. Ve svých sadech připravují
pro žáky základních a mateřských škol novinku. Děti mohly
provoz moštárny i zdejší sady navštívit i dříve, ale od května
bude zpřístupněna Sadařova naučná stezka.
Průvodce dětem na procházce ukáže a vysvětlí šetrné způsoby
hospodaření na zemědělské půdě tvořené ovocnými sady,
ornou půdou, lesy a rybníky. Stezku doprovázejí také informační tabule, interaktivní prvky nejen pro děti, herní a fitness
prvky. Děti mohou samozřejmě také ochutnat ovoce, které
bude v době návštěvy zralé, jinak mohou využít ochutnávku
již hotových produktů. A kdo bude mít chuť, může si domluvit
také opékání špekáčků. Návštěvu ve VITAMINÁTORU objednávejte u Štěpánky Schreierové na tel. čísle 607 976 542.
Více informací o firmě www.vitaminator.cz

Akce
* 4. – 18. 4. Velikonoční trhy, Opava
* 5. – 14. 4. Týden slezské kuchyně
* 13. 4. 			 Otevírání jara a zahájení turistické sezóny,
Hradec nad Moravicí
* 28. 4. 			 Otevírání turistické sezóny, soutěž O zlatý
koláč, Slavnostní předání certifikátů značky OPAVSKÉ
SLEZSKO regionální produkt, Kravaře
Loňský ročník koláčové soutěže proběhl v Budišově
nad Budišovkou u příležitosti oslav 100 let republiky

Opavské Slezsko je
domovem autorek krásných
dekorací. Kateřina Solčanová
umí z drátu vykouzlit krásné
věci. Vitráže vyrábí Eva
Vránová a Ivana Oršová
šije panenky i drobnější
dekorace.
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Podkrkonoší
Krajina kopců, údolí, prosluněných strání i polí úrodných
v podhůří Krkonoš. Na jaře zahalena záplavou květů
stromů ovocných, v létě plody a zelení se skví.

Užijte si s námi jaro na Zvičině. Na vrcholu
kopce najdete turistickou Raisovu chatu
s unikátní prosklenou otáčivou kupolí,
půvabný starý kostel a také rozhlednu.
Při tradičním Otevírání turistické sezóny
na Zvičině si vychutnáte nejen krásnou
vyhlídku do kraje, ale také si užijete drobné
trhy s nabídkou regionálních produktů,
výtvarnou soutěž pro děti spojenou s výstavou a fotografickou soutěž. Pro milovníky
sportu se koná také běžecký závod.

Akce
Nechte se zlákat na akce v Podkrkonoší:

* 13. 3.		 Velikonoční jarmark, Lázně Bělohrad
* 4. – 5. 5. Tradiční pouť, Miletín
* 4. 5. 		 Otevírání letní turistické sezóny, Zvičina
* 4. 5.		 Slavnosti, Cerekvice
* 18. 5. 		 Jarmark lidových řemesel, Zdobín
* 25. 5.		 Pivní slavnosti, Miletín
* 25. 5.		 Zahájení lázeňské sezóny, Lázně
Bělohrad

Tradiční i netradiční ručně vyráběné skleněné ozdoby
na velikonoční výzdobu seženete u firmy Ozdoba CZ
ze Dvora Králové nad Labem.
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Polabí
Úrodné Polabí. Kraj zlatých klasů, bohatý mlékem a strdím,
který vybral praotec Čech pro svůj lid. Obce a města jsou tu
přívětivá, lidé šikovní a pracovití. Polabí nabízí celou škálu
výrobků, které se zde rodí, dospívají, ale nestárnou.

Jaro bývá v Polabí teplé a slunečné. Vábí k procházkám
a lenošení na rozkvetlých loukách. Tradiční zvyky si můžete
připomenout ve skanzenech, obcích i vesnicích při nejrůznějších akcích. Na farmářských trzích nakoupíte výrobky šikovných místních lidí a ochutnáte co vypěstovali, upekli a uvařili.

Akce
Co si nenechat ujít při jarní návštěvě Polabí

* 13. 4.		 Velikonoční jarmark, Nymburk, nám. Přemyslovců
* 13. 4.		 Vítání jara, Pečky, Kultur. středisko - venku jarmark, uvnitř tvořivé
dílny pro děti
* 18. 4.		 Velikonoční trh, Kolín
* 25. 4.		 Tvořílkov, Nymburk, kulturní centrum
* 8. - 12. 5. Lodě na Labi, Nymburk, na Labi u Šafaříkova mlýna
* 18. 5.		 Černokostelecké vysmolení, Kostelec nad Černými lesy, pivovar
* 25. 5.		 Tradiční keramický den, Kostelec nad Černými lesy,
náměstí Smiřických
* 25. 5.		 Bitva u Lipan, Lipany
* 25.5.		 Pouť Mašinka, Pečky
* 25. 5.		 festival Pod vodárenskou věží, Nymburk
* 30. 5.		 Radimská pouť a Dětský den, Radim
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Poohří
Řeka Ohře se vine Karlovarským a Ústeckým krajem jako náhrdelník, zdobený kameny
starobylých hradů, drahokamy královských měst a perlami lázní, které jsou odpradávna
proslulé kulturou, řemesly a pohostinností. Poohří proslavily po celém světě léčivé prameny
a žatecký chmel, od Chebu po Libochovice ale čeká na ochutnání a objevení mnohem víc.

Poohří je tradiční zemědělskou oblastí. Proto je mezi výrobky, které
získaly certifikát POOHŘÍ regionální produkt®, celá řada výrobků z darů
země vyrobená. Žatecko je známo po celém světě pěstováním chmele,
na Lounsku jsou zase rozsáhlé ovocné sady a začínají se objevovat
i vinice, na které narazíme přímo v Kadani a jejím okolí. Kromě pěstování
plodin, je tu celá řada farmářů, kteří chovají ovce, kozy a krávy a vyrábějí
vynikající sýry a další mléčné výrobky. S příchodem jara se nám oblast
začíná zelenat, na pole vyráží zemědělci se svými stroji. Začíná doba
farmářských trhů, kde si zákazníci mohou zakoupit regionální výrobky
- sýry, jogurty, tvarohy, mošty, med a další. Na trzích ale nenajdete jen
potravinářské výrobky, můžete si zakoupit i výrobky z kamenů nalezených v řece Ohři od manželů Hrubých z Evaně a další.
Své brány otevírají i hrady, zámky, muzea, kterých máme v regionu
značné množství. V dubnu slavnostně otevřeme turistickou sezónu
v Dolním Poohří. Již nyní nabízíme pro dětské příměstské tábory Den
s Dolním Poohřím, při kterém účastníci stráví jeden den u některého
z certifikovaných výrobců nebo poskytovatelů zážitků.
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Akce
Jarní Poohří je na akce bohaté, určitě si vyberete:
* 30. 3. Lounské farmářské trhy Louny
* 7. 4. zahájení turistické sezony v Žatci
* 13. 4. Lounské farmářské trhy Louny
* 13. 4. Zahájení turistické sezony v Dolním Poohří
* 13. 4. Jarní farmářská slavnost v Žatci
* 13. 4. Farmářské trhy v Březně u Chomutova
* 17. 4. Farmářské trhy v Kadani
* 18. - 21. 4. Dům a zahrada - Výstaviště Louny
* 20. 4. Velikonoce na zámku Krásný Dvůr
* 20. - 24. 4. Hledání velikonočního zajíčka
v zahradách zámku Stekník
* 21. 4. Velikonoce na Novém Hradě Jimlín
* 27. 4. Lounské farmářské trhy Louny
* 27. 4. Farmářské trhy Kadaň
* 1. 5. Den dobré pohody v Kryrech
* 1. 5. Radonické májové slavnosti Radonice
* 4. 5. Druhý kadaňský Flerjarmark v Kadani
* 11. 5. Chmelfest v Žatci
* 11. 5. Lounské farmářské trhy Louny
* 15. 5. Farmářské trhy v Kadani
* 18. 5. Probouzení vinic v Březně u Chomutova
* 18. - 19. 5. Novohradská pouť na Jimlíně
* 24. 5. farmářské trhy v Žatci
* 25. 5. Lounské farmářské trhy Louny

Toulava
Krajina zelených kopců a plání, ospalá krása malebných
městeček a půvab polozapomenutých osad. Kraj plný starých
příběhů – nejen z doby husitské. Tady se rodí naše originální
výrobky a produkty. Kam jinam se zatoulat, když ne k nám.

4. května se v Táboře koná
Tradiční Toulava FEST
4. května se jako každý rok výrobci, umělci
a zástupci měst turistického regionu Toulava sejdou společně na festivalu Toulava FEST, jenž si opět klade za cíl stmelit
všechny oblasti turistické destinace Toulava, která se rozkládá na Táborsku,
Bechyňsku, Milevsku, Soběslavsku, Jistebnicku, Sedlecko-Prčicku, Mladovožicku
a Sedlčansku. Tentokrát se pořadatelem
stává město Tábor, které Toulava FEST spojí
s tradičním Otevřením turistické sezóny.
Na již 3. ročníku akce se představí místní
výrobci certifikovaní značkou Toulava regionální produkt na tradičním trhu na
Žižkově náměstí, dočkáme se i pozvánek
do jednotlivých koutů Toulavy.
Nebude chybět cykovýlet a pěší putování
pro děti.
Návštěvníci se mohou těšit na pestrou
paletu pohodové zábavy. Celým programem provede toulavský Krajánek, který
spolu se zástupci dalších měst a oblastí
Toulavy představí, co vše je letos v turistické oblasti Toulava k vidění, kam se
zajet podívat a nabídne tipy pro místní
i přespolní návštěvníky.
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Znojemsko
Znojemsko, krajina, v níž se střídají úrodná pole se sady
a vinicemi, rámovaná trojicí meandrujících řek, láká barvami,
vůněmi i chutí zastavení a obdivu nejen k darům štědré
přírody, ale i pracovitosti a dovednostem místních lidí.

Rodina regionálních značek
se rozrostla
Certifikační komise na Znojemsku ocenila na konci
února další zajímavé produkty z tohoto regionu.
A byl to skutečně gurmánský zážitek. Značku získala
Sýrárna Jezeřany – Maršovice se svými čerstvými,
zrajícími a nakládanými sýry z kozího nebo kravského
mléka. Dále pivo Tesák z Hasičského pivovaru v Bítově.
Pivovar vaří tři druhy piva 12% světlý ležák Tesák,
12% polotmavý ležák Tesák, IPA 13% speciál. Značku
získali také Boudovi ze Znojma (Bouda 1883) se svými
džemy, sirupy a sterilovanou zeleninou, které se mohou
pyšnit řadou prestižních zahraničních i tuzemských
ocenění. Jehněčí maso a klobásy z farmy Podyjí, která
svá stáda ovcí pase na volno, tedy s pastevcem, v lokalitách Národního parku Podyjí. Radomíra Šefferová
z Dobelic se svými Dobelickými máslovými trubičkami,
které si během 29 let své existence získaly místní věhlas.
Jan Šeffer z Dobelic s akátovým, řepkovým a slunečnicovým květovým medem. Včelstva chová ve vlastnoručně
vyráběných úlech v přírodní rezervaci na Kocourkách.

Akce
Vychutnejte si Znojemsko na koštech vína i dalších akcích:
* 28. 4. 			
* 7. 5. 			
* 8. 5. 			
* 17. - 19. 5.

Farmářský den a uvedení knihy Divoký zelinář, Znojmo
Jarovín ROSÉ, Znojmo
Festival vína VOC, Znojmo
Slavnosti chřestu a vína, Ivančice
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Železné hory
Železné hory jsou výjimečným regionem nejen z hlediska
pestrosti geologického utváření, ale i z hlediska vývoje
lidské činnosti, která je úzce spjata s přírodou a převtěluje
se do tradic a řemesel lidí místního kraje.

Babiččin dvoreček Licibořice
Starý statek v Licibořicích zaujme nejvíc rodiny
s dětmi. Zvířata se dají nakrmit a pohladit, vybavení stodoly připomene, jak se dřív hospodařilo,
koně jsou ve výbězích, v obůrce bydlí lesní zvířata.
A buchty peče opravdická babička.
Během roku připravuje statek pravidelné akce,
a pokud sem zavítáte, můžete se občerstvit a přímo
na statku zakoupit některé regionální produkty.

Jarní pozvánky do Železných hor
* 11. – 14. 4. Železnohorského regionu,
Choltice – Zámecká restaurace
* 19. 4. 		 Otevření Babiččina dvorečku v Licibořicích
* 8. 5. 		 Den řemesel pro děti, Licibořice, Babiččin dvoreček
* 25. 5. 		 Zahájení sezóny v Minipivovaru Žlebské Chvalovice

17

