Podzim v regionech

Čtvrtletník Asociace regionálních značek3/2019

Novinky a zajímavosti z regionů
Tipy na výlety, akce a trhy
Regionální recept

Přichází podzim, horké letní dny střídá chladnější počasí, příroda se zbarvuje do nádherných odstínů
a pomalu se připravuje na zimní odpočinek. V regionech pro vás připravili rozmanitou nabídku nejrůznějších akcí, kdy můžete poznat tamní přírodu, historii nebo regionální speciality a místní řemeslné výrobky.
Kvalitní jídlo i výrobky pocházející přímo z dané lokality snadno poznáte díky regionální značce, kterou
nesou. Značeny však nejsou jen potraviny a drobné řemeslné produkty. Ochrannou známku mohou získat
také regionální akce či služby. Projděte si jejich pestrou škálu na www.regionalni-znacky.cz

Regionálních značek jsou v České republice desítky. Podstatná část
z nich je sdružena v Asociaci regionálních značek (ARZ). Značky
zapojené do ARZ jsou charakteristické jednotným vizuálním stylem značek i propagačních materiálů. Značky s podobnými logy
respektují i stejná pravidla udělování, která vedle původu v regionu zdůrazňují ekologickou šetrnost a regionální jedinečnost. Ta
může být naplněna různými způsoby – vazbou na tradici, místní
suroviny, specifičnost pro daný region, ale také jinými výjimečnými
vlastnostmi. Obdobně jsou posuzovány i služby v cestovním ruchu
a zážitky, které jedinečným způsobem prezentují konkrétní místo
nebo celý region.

V každém regionu působí regionální koordinátor, který zajišťuje
správu dané značky, komunikuje s místními výrobci a s ARZ. Každá
značka má i vlastní certifikační komisi, sestavenou z odborníků,
zástupců regionálních institucí a samosprávy i samotných držitelů
značky.
Regionální značky jsou tu pro Vás, aby Vám pomohly objevit to
pravé z našich regionů!

www.regionalni-znacky.cz

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: 733392747
Regionální obsah: koordinátoři regionálních značek
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Beskydy
Beskydy jsou krásným místem v každém ročním období. Navíc zde žijí
příjemní, srdeční a pracovití lidé, kteří vyrábějí nádherné věci. Jednou z nich je
paní Sylva Šmardová z Mikulůvky, která vyrábí mimo jiné cínované šperky
a vede kurzy jejich tvorby. Její práce upoutala pozornost již řady lidí. V nedávné
době dostala díky svým kurzům pozvání do Rumunska, do českého Banátu.
O zážitky z cesty se s námi paní Sylva Šmardová podělila v následujícím článku.
Do Rumunska jsem přijela na pozvání paní Marie
Hochové. Paní Marie žije v Česku, ale před časem
se zamilovala do rumunské přírody a koupila si
domeček v českém Banátu. Původně chtěla přijet na
kurz cínovaného šperku ke mně domů, jako všichni
ostatní zájemci. Od jara ale tráví svůj čas ve vesničce
Gerník. A tak jsem přijala její pozvání a sama jsem
se vydala autobusem do Rumunska. Přivezla jsem
Beskydy originální produkt přímo do Rumunska.
Tvoření jsme se věnovaly s její kamarádkou Aničkou,
kterou cínování nadchlo. Paní Marii se cínování také
velice líbilo. Nyní už si vytváří své vlastní cínované
šperky pro radost v malebné a poklidné přírodě na
dvorečku svého domku. Cínování je krásná technika, ale je potřeba spousta trpělivosti a zvládnutí
základních znalostí této techniky. Následně člověk
obdrží odměnu ve formě relaxace a vlastního cínovaného šperku pro sebe nebo své přátele.
Gerník je velice krásné místo a žijí v něm velice milí
lidé. Domluvíte se bez problémů česky. Místní lidé
jsou pohostinní a přátelští. Ubytování je přímo
v domech místních obyvatel s možností vynikající
domácí stravy. Sama jsem měla možnost ochutnat
místní tradiční jídlo sarbuu od velice milé paní Marušky Merhautové. Turismus se v této oblasti začíná
rozvíjet a není divu. Příroda je naprosto úchvatná,
bujná a divoká. Krásné starodávné domečky dávají
člověku pocit návratu v čase. Nechala jsem v Gerníku kus srdce. A proto již letos na podzim plánuji
návštěvu Gerníku s rodinou. Pokud máte rádi
přírodu, turistiku, romantiku staré české vesnice,
doporučuji český Banát v Rumunsku navštívit.
Sylva Šmardová
www.hedvabizvalasska.cz

Akce v regionu
19. 9.
21. 9.
24. 9.
28. 9.
28. 9.
28. 9.
29. 9.
3. 10.
11. 10.
17. 10.
31. 10.
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Beskydské farmářské trhy, Frýdek-Místek - Náměstí Svobody 8-14 h
Výroční Paskovský jarmark, Paskov - Paskovský zámek 14-17 h
SLEZSKÝ RYNEK – farmářský trh, Frenštát p.R. náměstí
Svatováclavská horová pouť, Štramberk
Burčákové slavnosti, Frýdlant nad Ostravicí - Náměstí FnO
Svatováclavské slavnosti, Hukvaldy
Pouť v Bašce, Baška – přehrada
Beskydské farmářské trhy, Frýdek-Místek - Náměstí Svobody 8-14 h
Farmářský trh, Kopřivnice - Pěší zóna
Beskydské farmářské trhy, Frýdek-Místek - Náměstí Svobody 8-14 h
Beskydské farmářské trhy, Frýdek-Místek - Náměstí Svobody 8-14 h

Broumovsko
Barevnost listů stromů se pomalu začíná měnit. V kraji pískovcových skal
a barokních památek se lidé začínají připravovat na zimní sezónu. Broumovsko
patří k chráněným krajinným oblastem. Je to malebná krajina s ostrůvky
divoké přírody. Krajina, pod kterou v hloubce polické křídové pánve proudí
nejčistší voda. Celý region má bohatou historii - zdejší církevní i lidové stavby
jsou v architektuře pojmem.

Místní regionální dodavatelé sbírají
poslední rozkvetlé bylinky, uschlé
levandulové svazky pomalu zpracovávají a připravují se na podzimní
slavnosti a trhy. Značka Broumovsko
- regionální produkt se u nás používá
již od roku 2011, mezi své spolupracovníky řadí potravinové i řemeslné

výrobky. Letos v září se naše řady rozšíří
o další certifikované dodavatele, už se
moc těšíme. Dne 7. 9. 2019 se konaly již
tradiční trhy v broumovském klášteře.
Návštěvníci si prohlédli práce kováře,
zakoupili si medy, trdelník, pečivo,
výrobky ze dřeva i mnoho dalšího.

Akce v regionu
28. 9.
28. 9.
11. 10.–15. 11.
13. 10.
18. 10.–20. 10.
26. 10.–27. 10.
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Svatováclavské slavnosti, Broumov od 8:30h
Pivní triatlon, Hlavňov u Police nad Metují od 12h
72. Polické divadelní hry, Police nad Metují - Kolárovo divadlo
Borský kros, Machov od 9:30h
XX. Dny poezie v Broumově, Broumov
Muzeum dětem, Police nad Metují - Muzeum papírových modelů

České středohoří
Celý region je barevný, žije v podzimních měsících vinařskými akcemi. Probíhá
i řada podzimních jarmarků, např. Podzim na vesnici Zubrnice a tradiční
řemeslný jarmark v historickém Úštěku. Zároveň je ještě i počasí na cyklovýlety
po Labské stezce.
V regionu České středohoří vás v podzimních
měsících zveme zejména na vinařské akce,
k těm největším akcím patří Roudnické, Litoměřické a Žernosecké vinobraní. Na těchto akcích
samozřejmě mají svoje nezastupitelné místo
místní regionální výrobci.
Stejně tak byste si neměli nechat ujít Josefínské slavnosti v Terezíně, největší historické
slavnosti 18. století. Vojenský pochod, vojenské
přehlídky, ukázky vojenského výcviku, to vše
povede k fiktivní rekonstrukci dobytí celé pevnosti.
Královské město Litoměřice v srdci destinace
České středohoří slaví 800 let od svého založení. Celoroční oslavy vrcholí v září, kdy bude
učiněn pokus o zapsání do České knihy rekordů
hromadným přípitkem, jste tudíž srdečně zváni
zvýšit počet oslavenců.
Zároveň v září v Litoměřicích jako každý rok
proběhne podzimní Zahrada Čech, největší
výstava svého druhu pro všechny zahrádkáře,
kutily a milovníky přírody.

Akce v regionu
13.–21. 9.
14. 9.
14.–21. 9.
20.–21. 9.
27.–28. 9.
4.–5. 10.
19.–20. 10.
28. 10.

Zahrada Čech Litoměřice
Historici v Roudnici
Oslavy 800 let založení města Litoměřice
Vinobraní Litoměřice
Žernosecké vinobraní
Josefínské slavnosti Terezín
Podzim na vesnici Zubrnice
Den českých řemesel Úštěk
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Poohří
Podzim v Dolním Poohří je velmi pestrý. A nemyslíme tím jen barvy listů,
které v tomto období lemují břeh řeky Ohře. Pestrá je i nabídka kulturních
a společenských akcí.

Čas odchodu léta, padajícího listí, zbarvení přírody do nejrůznějších barev. To je podzimní období. Příroda pomalu ubírá na svém tempu a připravuje se na zimu.
My v Dolním Poohří ale rozhodně nezpomalujeme a stále Vám nabízíme spoustu možností jak zabavit sebe i své děti na nejrůznějších akcích. Navštivte každoroční klášterecké promenády a při poslechu dobré hudby zažijte slavnost přímo v areálu městských
lázní. Využít můžete také slavnosti vinobraní, které se konají v Kadani nebo například
ve Stranné u Března na Chomutovsku. Milovníci vína tak poznají, že nejen na jižní
Moravě je víno kvalitní a chutné, ale i zde u nás. Vždyť kadaňské víno se dokonce pyšní
certifikátem POOHŘÍ regionální produkt. Sportovci mohou využít běžeckého závodu
na 11 km v Březně u Chomutova a ti, co mají pro strach uděláno, zase mohou navštívit
halloweenský Žatec.
Zkrátka a dobře, s námi se nudit nebudete!

Akce v regionu
14. 9.
21. 9.
5. 10.
11.–13. 10.
20. 10.
26. 10.
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Slavnosti cibule v Račeticích
Vinobraní v Kadani
Jablečný den v Krásném Dvoře nebo Vinobraní ve Stranné
Německý víkend v Lounech
Březenská „11“ - běžecký závod
Strašidelný Halloween v Žatci

Górolsko Swoboda
Podzim v našem regionu znamená čas dozrávání místního bohatství, jako jsou
jablka, švestky nebo hrušky. Čas sklizně úrody a postupného připravování se na
zimní odpočinek. Zklidnění po vytížených letních měsících, a to jak přírody, tak
i lidí. A lidé děkují přírodě za její práci na dožínkách, malých i velkých akcích.

Před nedávnem se naše rodina rozrostla o další výrobce,
kteří svůj certifikát slavnostně obdrželi v srpnu. A tak je
budeme moci potkat na podzimních akcích, typických jarmarcích. Jedním z nich je i 14. Těšínský jarmark řemesel,
kde budou probíhat ukázky a dílny řemesel i výrobních
postupů přímo spojených s možností vlastnoručního
vyzkoušení výrobků. Samozřejmostí bude i jarmark, tedy
možnost zakoupit si hotové výrobky. Navíc se vše bude

odehrávat v Těšíně na zámeckém nádvoří, v rámci již 19.
ročníku akce Pokladů z těšínské truhly, ke které řemeslo
neodlučitelně patří. Umístění jarmarku zajistí poklidnou,
do jisté míry zámeckou, atmosféru, která podpoří příjemné procházky mezi stánky.
A co GÓROLSKO SWOBODA nabídne? Tak třeba trubičky,
bylinky, oblečení, ikony, nádobí ze dřeva a mnoho dalšího.

Akce v regionu
14. 9. Goral na Gory 2019 - Starý Smekovec
14. 9. Jabkový den - Jablunkov, Park A. Szpyrce
22. 9. Těšínský jarmark řemesel - Těšín (polská strana)
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Haná

Na podzim se bude konat již tradiční devátý jarmark v Čokoládovně
Troubelice.
Akce je vhodná pro všechny, kdo si rádi pochutnají na kvalitní čokoládě,
dobrém jídle a pití. Ani děti nepřijdou zkrátka, bude připraven dětský koutek, malování na obličej a další zábava.
Čokoládovna Troubelice - je malá rodinná výrobna vysokojakostní čokolády z kakaových bobů z Ekvádoru. Dále do České republiky dováží kakaové
produkty, sušené tropické ovoce, superfoods a další potravinářské výrobky
z této daleké rovníkové země Jižní Ameriky.
Na výrobě čokolády si v Troubelicích dávají velmi záležet, způsob výroby
je tradiční, tzn. výroba probíhá v melanžérech. Základem kvalitní čokolády
jsou kvalitní suroviny a v případě čokolády jsou tou nezákladnější surovinou kakaové boby. V Troubelicích vyrábí čokoládu tzv. od bobů po tabulku
„bean to bar“. Čokoládovna Troubelice jako první v ČR přišla s nápadem
sladit čokolády třtinovou šťávou panelou, kterou také mimo jiné dováží
z Ekvádoru. Proces výroby, druhy čokolád a další výrobky najdete na stránkách www.cokoladovnatroubelice.cz, kde můžete jejich výrobky objednat pohodlně z domova. Každé úterý a čtvrtek od 10 do 17 hodin je otevřená
prodejna přímo v Troubelicích. Některé z výrobků zakoupíte i ve vybraných
zdravých výživách a kavárnách po celé ČR. Čokoládovna Troubelice pořádá
několikrát ročně i různé akce. Jarmarky patří již mezi tradiční akce v regionu
a ten nejbližší bude 12. 10. 2019. Dále se můžete těšit na adventní jarmark
a zajímavé řízené degustace např. v kombinaci s vínem. Pro školy a různé
skupinky lidí je možné si domluvit přednášku s ochutnávkou čokolády.
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Jeseníky
Barevné hory a stesk z končícího léta provází snad všechny luhy a háje. Jeseníky
ale zahřejí jak v žaludku, tak po těle. A nesmíme zapomenout ani na duši, pro
kterou hrají barvami všechny ty kopce, louky, pastviny a lesy. Takový je podzim
v jesenických horách - melancholický i veselý zároveň.
Není nad podzimní porci hřejivé kávy a dobrot z místních
výpěstků. Právě takovými těší své zákazníky Dobroty sociální
podnik s.r.o. Podnik zaměstnává osoby se zdravotním handicapem, navíc pěstuje místní ovoce a zeleninu, které zpracovává do
různých dobrot. Jedna z nich, dýňová pomazánka, má také certifikát JESENÍKY originální produkt®. Sezónní produkty i výpěstky
mohou lidé zakoupit přímo v prodejně sociálního podniku, který
je certifikovaným prodejním místem jesenické originální značky.
Ve vlastní zahradě vypěstované dobroty zpracovává i Milena
Habrová z Janovic u Bruntálu. Energická dáma je držitelkou certifikátu pro Džemy a pomazánky ze zahradního ovoce. A pozor,
své výrobky umě a nápaditě využívá v kuchyni. Z obyčejné řepy
dokáže vyčarovat dobrotu, kterou ocenily i známé osobnosti
v Praze. Nejen její výrobky, ale i řadu jiných certifikovaných regionálních produktů z okolí najdete v další z certifikovaných prodejen přímo v Janovicích u Rýmařova.
A ještě jedny dobroty, které stojí za to - od domácího kečupu,
rajčatové omáčky na těstoviny, přes pesta a čatní, až po džemy
a báječné sirupy vyrábí z lesních plodů i produktů zahrádky
manželé Benčovi. Pokud pojedete kolem malebného městečka
Horní Benešov, protáhněte si cestu do obce Staré Heřminovy. Zde
vznikají Pepovy dobroty.
Jeseníky přejí dobrou podzimní chuť!

Akce v regionu
27. 9. XIX. Svatováclavské setkání, Jeseník
28. 9. Vinobraní na Severomoravské chatě, Podlesí 141 - Malá Morava,
na návštěvníky horské turistické chaty čeká tradičně burčák, víno,
cimbálovka a grilované sele.
28.–29. 9. Oživený bunkr Malá Morava, pěchotní bunkr K-S 5 U potoka,
atmosféra dnů napjatého podzimu 1938 na vlastní kůži
28.–29. 9. Čokoládové lázně aneb čokoláda v pohybu, Velké Losiny,
26.–30. 10. Pohádkové podzimní prázdniny, Relax & sport resort Dolní Morava,
30. 11. Mikulášský parní vlak, nadílka na unikátní úzkokolejné dráze v parním
vlaku s lokomotivou U46.002 a uzavřenými vytápěnými vagónky.
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Kraj blanických rytířů
Podzim je ideální čas na poznávání Kraje blanických rytířů. Náš region se
přímo hemží medaři, kteří naplní Vaši spižírnu voňavým medem proti nastuzení. Pro ty, co podlehnou rýmě, máme něco ostřejšího – pálenky z Kácovky.
Máme ale i další producenty. Na posledním zasedání
certifikační komise získaly regionální značku drátované
výrobky, obrazy z Podblanicka a vejce od slepic z volného výběhu. Od června 2019 se mohou čtenáři seznámit s novou publikací Neustupov a okolí od autorky
a držitelky certifikátu Jany Pospíšilové. Letos na podzim
také vyjede první autobus za našimi producenty.

Akce
Na podzim letošního roku vyjede první tour za producenty KBR. Účastníci budou mít příležitost poznat
originalitu místních výrobků a služeb či ochutnat
jedinečné pochoutky z Kraje blanických rytířů. Předpokládaný termín akce je v měsíci září 2019. Více info
bude k dispozici na našich webových a FB stránkách.

Podzimní zajímavost z regionu
14. 9. Voňavá sobota: Semínko základ zahrady, Podblanické
ekocentrum
Oblíbená akce věnovaná bylinám, květinám, stromům, zkrátka
všemu, co roste a zdobí záhony i louky tentokrát slavnostně
zahájí novou etapu v našem regionu – začátek semínkování
na Podblanicku. Komunitní projekt Semínkovna bude od září
fungovat v Podblanickém ekocentru. Lidé si zde budou moct
vzájemně vyměňovat svá nasbíraná semínka. Akci doplní
prezentace našich regionálních produktů. Dne 14. 9. 2019
v Podblanickém ekocentru.
28. 9. Šipkovaná s veverkou Čiperkou, paraZOO Vlašim
Tradiční Pochod s veverkou Čiperkou z paraZOO do Záchranné
stanice pro živočichy Vlašim v Pavlovicích se tentokrát promění
v netradiční šiš(p)kovanou. Pro účastníky budou připraveny
buřty z Kondrace, kácovské pivo nebo medovina z Kácovky.
Dne 28. 9. 2019, start v paraZOO Vlašim.
Více o akcích na: www.kalendar.blanicti-rytiri.cz
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Kraj Pernštejnů
Kraj Pernštejnů na Pardubicku je historicky spjat s budováním rozsáhlé
rybniční sítě rodem Pernštejnů. Díky úrodným půdám Polabské nížiny se tu
daří také zemědělství. A proto je dění v regionu na podzim spjato především
s výlovy rybníků a dožínkami.

Břehy Bohdanečského rybníka již tradičně 28. října ožívají při příležitosti výlovu ryb. Nejinak tomu bude i letos – ve sváteční pondělí tu
bude možné přihlížet výlovu a rovnou i ochutnat pokrmy připravené
z čerstvě vylovených ryb.
Celá akce však začíná už o den dříve, kdy v podvečer místní rybáři
instalují do loviště podložní síť. Druhý den časně ráno (cca v 7:30) pak
rybáři začnou plašit ryby a vhánět je nad síť, která se zvedne, jakmile
jsou ryby v lovišti. Pak přichází to nejlepší. Takřka po celý den (cca do
15:00) probíhá v blízkosti hráze stánkový prodej živých ryb od kaprů
přes líny, amury, až po cejny a štiky, a navíc i ryb v různé kulinářské
úpravě. Hitem posledních let se stal grilovaný pernštejnský kapr,

který patří mezi certifikované produkty Kraje Pernštejnů. Dále se
bude podávat rybí polévka a grilovaný pstruh, který pochází ze sádek
Rybničního hospodářství s.r.o., které celou akci pořádá.
Občerstvení pro vás připraví také pekařství Optimista, minipivovar
Mordýř a najdete zde i stánek s kávou.
Další program během dne probíhá na Polákově poloostrově. Bohdanečský rybník je totiž zároveň národní přírodní rezervací, proto svůj
program pro děti i dospělé připraví i Agentura ochrany přírody a krajiny, dále odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Pardubického kraje a letos i Lesy ČR.

Akce v regionu
14.–15. 9. Retroměstečko, Pardubice, kasárna T. G. Masaryka,
Zborovské nám.
15. 9.–12. 10. Městské hudební slavnosti, Lázně Bohdaneč
15. 9. v 15:00 kostel sv. Marie Magdalény – Escualo Quintet;
29. 9. v 15:00 kostel sv. Marie Magdalény – Petr Hostinský
a Pavel Herzog a host;
12. 10. v 19:00 sokolovna – Metanol, Wait, Unisono)
22. 9. Krajské dožínky - Zámek Pardubice, Pernštýnské náměstí:
Tradiční řemeslné a zemědělské slavnosti pořádané
Pardubickým krajem.
10.–13. 10. Podzimní městské slavnosti s ohňostrojem, Pardubice,
Pernštýnské náměstí, tř. Míru: 26. ročník multižánrového
festivalu v ulicích města zakončený ohňostrojovou show.
26. 10. Výlov Starožďárského rybníku – od 9:00 - Žďár nad Orlicí Výlov kaprů.
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Krkonoše
Vychutnejte si pobyt na horách mimo turistickou sezónu. Lákadlem mohou být
třeba cyklistické trasy a pohled ze sedla.

Jestli láska prochází žaludkem, pak je Food festival vlastně festivalem lásky. Přijďte se zamilovat do výborných jídel a nápojů a také poznat
restaurace, kuchaře, kavárníky, cukrářky nejenom z Vrchlabí a okolí. Nebude chybět živá
hudba a další doprovodný program pro velké
i malé. S sebou můžete vzít piknikovou dek.
V ideálním případě také nějaké vlastní jídelní
nádobí, pokud nechcete používat nádobí na
jedno použití. K dispozici bude jen omezené
množství festivalových porcelánových talířů.

Akce v regionu
14. 9. Food festival Na Dvoře, Vrchlabí
20. 9. Kurz točení na hrnčířském kruhu a výroba lampičky či svícnu, Trutnov Voletiny –
Tkalcovské muzeum
21. 9. Fotovycházka do Krkonoš, více informací na www.krnap.cz/kalendar-akci/1394/
21. 9. Tkaní na karetkách a předtkalcovské techniky, Trutnov Voletiny - Tkalcovské muzeum
Další kurzy a podrobnosti o nich najdete na
www.dumpodjasanem.cz/kurzy/pro-verejnost.html
do 30. 9. 100 let české menšinové školy v Hostinném - výstava představující historii českého
menšinového školství v Hostinném.
21. 9. Vrchlabské hudební léto 2019, koncert od 19h www.strelnicevrchlabi.cz/
do 24. 11. Retrovýstava aneb zaměřeno na domácnost, Jilemnice - Krkonošské muzeum
v Jilemnici
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Moravská brána
Region MORAVSKÁ BRÁNA spojuje Moravu a Slezsko, Hanou a Valašsko. Nachází se
mezi Oderskými vrchy a Hostýnsko-vsetínskou hornatinou, v údolí řeky Bečvy a dále
zasahuje do severní části Zlínského kraje v okolí Svatého Hostýna. Náš kraj vybízí k rodinným výletům po Cyklostezce Bečva, na poutní místo Svatý Hostýn, k Hranické propasti,
jež je nejhlubší zatopenou propastí světa. Při svých toulkách mohou návštěvníci i místní
navštívit místní výrobce a producenty, kteří jsou držiteli regionální značky MORAVSKÁ
BRÁNA regionální produkt®
Jedním z držitelů značky je i Jakub Trčka se svými
výrobky MARMELÁDY, DŽEMY A SIRUPY Z MORAVSKÉ BRÁNY:
„Marmelády a sirupy už dělaly naše babičky, neboť
nebyl takový přístup ke kvalitním marmeládám
a sirupům a nebyl ani takový výběr. V dnešní době
je sice výběr obrovský, ale kvalita je jen v ojedinělých případech taková, že bychom chtěli tyto marmelády a sirupy jíst a pít. S narozením mé dcery
jsem dospěl k názoru, že chci pro své dítě co nejvíce
kvalitních potravin, a proto jsem se rozhodl vyrobit
první marmelády vlastními silami. Cesta nebyla
úplně jednoduchá, neboť jsem stále nebyl s chutí
a celkově kvalitou spokojen. Asi po dvou letech
jsem se konečně dopracoval k chutím, které splňují
mé představy, a hlavně má dcera je nadmíru spokojená. Marmelády jsem vyráběl, tak jako pekl pečivo,
pro radost a prodával známým a nabízel rodině
i ve svém obchůdku v Hranicích, který jsem pro
nedostatek času musel zrušit. V průběhu toho roku
připravuji projekt realizace vlastní provozovny, kterou vybuduji v místní části Hranic a začnu se naplno
věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Vyrábím
z nejkvalitnějšího ovoce, z převážné části od místních sadařů. Výrobky mají vysoký obsah vitamínů
a výraznou chuť připomínající čerstvé ovoce.“

Akce v regionu
14. 09. Dny evropského dědictví v Hranicích
20. 09. Farmářské trhy, Hranice, Masarykovo náměstí 9:00–17:00 hod.
21. 09. Noční pochod Hostýnskou magistrálou, Hostýnské vrchy
19. 10. Myslivecká pouť, Svatý Hostýn
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Moravský kras
Moravský kras – kraj plný ponorných řek, podzemních dómů, propastí a bílých
skal, jejichž drsná krása se prolíná s pestrostí a křišťálovou čistotou okolní
přírody. Svou pečeť mu však již po staletí vtiskují také lidé, kteří v něm žijí
a svým fortelným dílem výrazně ovlivňují ráz zdejší krajiny.

Kras nejsou jenom jeskyně. Jsou to hlavně místní obyvatelé,
kteří mu dávají tvář a právě takový si jej i návštěvníci budou
pamatovat. Kras je od všech ostatních hor a chráněných území
odlišný – a není to v kráse či v krajinném půvabu, ale v tajemství. Lidé z krasu jsou sami takovým krasem s ponornými toky
a neznámými hlubinami. Možná vám prozradí některá tajemství krasu a ukáží vám Moravský kras takový, jaký je. Pojďte je
s námi poznávat na podzimních akcích!

Akce v regionu
14.–15. 9. Dny evropského dědictví, Blansko
21. 9. Pivní pouť Černá Hora, Černá Hora
28. 9. Půlmaraton Moravským krasem, Blansko
28. 9. Slavnosti Baboleckých lip svobody - 19. ročník, Babolky
5. 10. Dýňová slavnost, park Svitávka
5. 10. 29. ročník turistického pochodu Křtinská padesátka, Křtiny
19. 10. Putování přes Halasovo Kunštátsko, Velké Opatovice
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Orlické hory
Přívětivá a mírná příroda, současně velmi rozmanitá. Krajina horských strání
s dalekými výhledy, krajina upravených obcí a čistých měst, to vše charakterizuje oblast Orlických hor a Podorlicka.

Podzim v Orlických horách a Podorlicku nabízí mnoho příležitostí
a akcí, díky kterým si tak můžete užít čas barevného podzimu.
Orlické hory jsou místem hlubokých lesů, jezírek a lesních tůní,
které byly od nepaměti opředeny bájemi a pověstmi. Najdete tu
řadu krásných míst, která stojí za to navštívit, nasát tu tajemnou
a klidnou atmosféru a vrátit se zpět v čase. Magická místa kapliček
a křížových cest, zakleté duše princezen, pověsti předávané z pokolení na pokolení, to vše jsou Orlické hory, ale také jejich podhůří.
Cestovat v čase můžete s pašeráky, kteří vás vrátí do doby rakousko-uherské monarchie, kámen v lese s vyrytými nacionály zase do
doby mobilizace a války.

Akce v regionu
13.–14. 9. 51. ročník Lanškrounské Kopy a městské slavnosti,
Lanškroun
14. 9. KidsFood Fest, Kostelec nad Orlicí
14. 9. Dny evropského dědictví, Nové Město nad Metují
21. 9. Food festival na zámku, Kostelec nad Orlicí
27.–28. 9. Svatováclavské slavnosti, Dobruška
28. 9. Svatováclavská slavnost, Letohrad
8. 11. Svatomartinské slavnosti, Rychnov nad Kněžnou
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Polabí
Labe a rovinatá krajina v okolí řeky vybízí k nenáročným výletům pěšky, na
kole i na palubách výletních lodí. Zdaleka ale není jen krajem vody a úrodných
polí. Babí léto si zde užijete na různých akcích v historických městech i malebných vesničkách.

Značkou POLABÍ regionální produkt
se pyšní na 50 místních řemeslných
výrobků, zemědělských, přírodních či
potravinářských produktů. Další k nim
přibudou po podzimní certifikaci,
která proběhne v listopadu. Pokud
máte i vy zájem získat značku, kontaktuje koordinátora značky - MAS
Podlipansko, o.p.s.

Poznejte náš venkov, aneb rodinný den na farmě.
Seznamte se s venkovem a jeho šikovnými lidmi na tradiční akci Poznejte náš venkov,
kterou pořádá již 9. rokem Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. Akce proběhne
v sobotu 21. září 2019 na farmě v Pojedech (okr. Nymburk).
Pro návštěvníky bude připraven jarmark místních řemeslníků a výrobců, ukázky zemědělské, zahradní a vojenské techniky či přehlídka zde chovaných plemen skotu. Děti si
užijí tvořivé dílny, divadélko a projížďky na koních. Celou akci doprovodí bohatý kulturní program s vystoupením hudebního seskupení Hradišťan & Jiří Pavlica. Součástí
akce bude také prezentace činností Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, muzea
klasického knihařství Jendy Rajmana v Rožďalovicích a Zoologické zahrady Chleby.
Vstupné: dospělí 50.- Kč, děti 6-15 let 30.- Kč, děti do 6 let zdarma.

Akce v regionu
14. 9.
14. 9.
14. 9.
20.–22. 9.
21. 9.
21. 9.
28. 9.
12. 10.
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Závod malých dračích lodí, Kersko
Food Festival ve Velkých Chvalovicích
Nymburský košt
Mělnické vinobraní
Svatováclavské farmářské trhy v Pečkách
Poznejte náš venkov v Pojedech
Radimské bůčkobraní
Postřižinský Cyklozavírák

Prácheňsko
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 bude 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.

Akce v regionu
14. 9. Mlýn Hoslovice – Keramický den
27. 9.–29. 9. Strakonice – Václavská pouť
19. 10. Mlýn Hoslovice – Posvícení
více naleznete na:
www.muzeum-st.cz/cs/mlyn-hoslovice/
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Šumava

Den místní potraviny v Chanovicích
Přijměte pozvání na zajímavou podzimní akci, která se koná v Pošumaví
v krásném prostředí skanzenu v obci Chanovice. Den místní potraviny
pořádá v sobotu 5. října od 10 do 17 hodin Vlastivědné muzeum Dr.
Hostaše v Klatovech a Obec Chanovice a letos se uskuteční již 13. ročník,
který se tentokráte bude věnovat obilninám a mouce. Hlavní program:
- výstava různých druhů obilnin - prezentace pěstitelů a zpracovatelů
obilnin - ochutnávka některých tradičních jídel z obilnin - malý farmářský trh místních pěstitelů, výrobců a prodejců Doprovodný program:
ochutnávka a prodej řeznických specialit - kulinářské rybí speciality
- volná prohlídka expozice skanzenu - tvořivá dílna pro děti - možnost
návštěvy zámeckého areálu včetně stálých expozic a aktuálních výstav ve 13 hodin bude v zámeckém areálu zahájena vernisáž výstavy Malířák,
jedná se o výtvarné práce studentů ISŠŽ v Plzni, spojené s módní přehlídkou - zpřístupněna bude rozhledna na vrchu Chlumu nad skanzenem
- ukázka tradičních způsobů kosení trávy Vstupné 50 Kč/osoba, děti do
130 cm vstup zdarma. Více informací o akcích v Chanovicích sledujte na
www.chanovice.cz

Akce v regionu
14. 9. Podzimní slavnosti a dny evropského dědictví, Prachatice
20. 9. Klatovský farmářský trh, Klatovy, náměstí Míru 8-14 h
21. 9. Dolní Vltavice žije, Dolní Vltavice - 3D vizualizace vesnice na vodní
clonu přímo v místech, kde zbytky obce odpočívají pod vodou,
doprovodný program, od 15 hodin. www.dolnivltavicezije.cz
22. 9. Česko-bavorská neděle, Železná Ruda – Alžbětín 8-17 h –
bleší trh, hudba a bohatý program na hraničním nádraží.
www.sumavanet.cz/itcruda
28. 9. Pečení chleba, Lenora, obecní pec 9-13 h
28. 9. Farmářské trhy, Sušice, náměstí Svobody 8- 13 h
5. 10. Chlumanský trh, Chlumany 8-12 h
5. 10. Šumavské štrůdlování, Dobrá Voda u Hartmanic od 15h- soutěž
o nejlepší jablkový závin
5. 10. Den místní potraviny, Chanovice 10-17 h
12. 10. Havelský jarmark, Horažďovice, náměstí 9-12 h
19. 10. Slavnosti plodů, Truskovice od 10h
26. 10. Farmářský trh, Klatovy, náměstí 8-14 h
26. 10. Zamykání hradu, hrad Velhartice začátek ve 13 hodin - běh o hradní
klíč, doprovodný program, ohňostroj, lampionový průvod
26. 10. Farmářské trhy, Sušice, náměstí Svobody 8-13 h
26. 10. Pečení chleba, Lenora, obecní pec 9-13 h
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Znojemsko
Na podzim žije Znojemsko především vínem. Je to období sklizně hroznů,
burčáku, hodového veselí a prvního doušku mladého vína na svatého Martina.

Znojemské okurky a extra džem z černého rybízu rodinné
firmy Bouda 1883 – Marmelády ze Znojma získali hvězdy
z prestižní mezinárodní soutěže Great Taste Awards.
Uspěli v konkurenci 12 772 produktů ze 109 zemí. Sami
si nejvíce váží toho, že britské porotce oslovili právě znojemské okurky, které získaly jednu hvězdu. Tak zavítejte
do Znojma! Hlavně v září, kdy budou davy poddaných
krále Jana Lucemburského na Znojemském historickém
vinobraní opět vítat vznešeného panovníka, oslavovat jiskřivé víno, lahodný burčák a veselit se při hudbě v ulicích
a mázhauzech. Na návštěvníky čeká program na 13 scénách, který vás nenechá celé tři dny konání vydechnout!
Těšíme se na vás na Znojemsku!

Akce v regionu

Vinné sklepy Maršovice v.o.s.

13. 9.–15. 9.
21. 9.
21. 9.
27. 9.–28. 9.
5. 10.
26. 10.
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Znojemské historické vinobraní
Krajem vína - Tour de burčák po vinařských stezkách Znojemska
Krumlovské Burčákobraní
Burčákfest Znojmo, Loutský Klášter
Bohutické podzimní slavnosti
Vrbovecké vinobraní se zazimováním hroznového kozla

Železné hory
Podzim v Železnohorském regionu nabízí klasické akce bohaté na nákup všech
darů podzimu a regionálních výrobků.

Choltické podzimní slavnosti 28. 9.
Den české státnosti můžete oslavit na zámku v Cholticích. Choltické
podzimní slavnosti, aneb návrat ke kořenům to je tradiční staročeský
jarmark, připomenutí historie Choltic, prohlídky zámku, ale i prezentace regionálních pěstitelů a výrobců.
Zámek Choltice, se nachází na úpatí Železných hor 15 km jihozápadně od Pardubic, mezi městy Přelouč a Heřmanův Městec. Do
dnešní doby se dochovala poslední barokní přestavba zámku z peněz
významné šlechtické rodiny Thunů. Pro návštěvníky jsou tak připraveny 2 prohlídkové okruhy. Prohlídkou prvního okruhu nahlédnete
do unikátně zdobené kaple sv. Romedia, navštívíte jednu z nejstarších barokních lékáren na našem území a mnoho dalšího. Druhý
okruh muzeum vodníků a černého divadla je věnován hlavně dětem.
Na své si v Cholticích přijdou i milovníci přírody, neboť zámecká 70
hektarová obora s parkem nabízí k zhlédnutí mnoho vzácných dřevin, rybníky a známá filmová místa. Na zámku se celoročně pořádá
mnoho kulturních akcí.

Slavnosti jedlých kaštanů a kaštanobraní
v Nasavrkách – 19. 10.
Víte, jakou má chuť jedlý kaštan? Jakou tradici pěstování a zpracování má na našem území? S mimořádným stromem kaštanovníkem
jedlým (castanea sativa) jako symbolem a zdrojem pevného zdraví
se můžete seznámit na slavnosti jedlých kaštanů a kaštanobraní
v nasavrcké KAŠTANCE.
Představí Vám plod kaštanovníku a jeho využití ve výtečných, chuťově překvapujících pokrmech dle tradičních receptur především
domácích, staročeských i světových.
Ochutnat můžete nejen pečené kaštany, ale i kaštanovou nádivku,
zmrzlinu, čokoládové pralinky i pivo s kaštanovou příchutí. Jedlé
kaštany si můžete na místě koupit nebo za poplatek sami nasbírat.
Kaštanobraní v Nasavrkách se stává turisticky významnou a navštěvovanou akcí na které za účelem podpoření tradice pěstování jedlých
kaštanů spojilo své síly Město Nasavrky, MAS Železnohorský region
a další neziskové a podnikatelské subjekty ve městě a v okolí. Akce je
doprovázena bohatým kulturním programem.

Akce v regionu
20.–21. 9.
21.–22. 9.
28. 9.
28. 9.
19. 10.

Babí léto na Železných horách, Konopáč
XXXVIII. Chovatelská výstava, Svinčany
Choltické podzimní slavnosti, Choltice, zámek
Městské slavnosti, Heřmanův Městec
Kaštanobranní, Nasavrky
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Ochutnejte region…
Bramborové placky z Podkrkonoší
Podkrkonoší bylo vždy chudým krajem, a tak
místní hospodyňky musely vařit velmi často
pouze z několika málo dostupných ingrediencí. Hlavní komoditou, které se v našich
končinách dařilo, byly a jsou brambory.
Velmi univerzální potravina, kterou lze
upravit na mnoho způsobů. Nezbývá než
s uznáním ocenit fantazii našich babiček,
se kterou, s na první pohled obyčejnou
bramborou, dokázaly „kouzlit“.
Když babička na naše přání připravovala bramborové placky, pletly jsme
se my děti okolo plotny a čekaly, až
bude hotovo. A přitom byla příprava
velmi jednoduchá. Den předem
uvařené brambory jsme pomáhaly
babičce oloupat a na jemno nastrouhat. Babička přidala špetku soli,
žloutek a hladkou mouku. Na vále
se připravily kousky těsta, které bylo
hustotou podobné těstu na bramborové knedlíky, a tyto kousky se
natenko rozválely. Pak už je babička
sázela na rozpálenou plotnu a po
obou stranách je opekla. Každé z dětí

„pomašlovala“ rozpuštěným máslem
a mlsounům přidala i tekutý med.
A pak jsme hodovaly. Děda se přitom
usmíval pod vousy a říkal, že se nám
z té dobroty „dělají boule za ušima“.
Když jsem se sama v dospělosti
pokoušela péci tyto placky, využila
jsem klasické plotýnky u elektrického sporáku a výsledek byl stejný,
jen babička už s námi nebyla. A nyní,
když technický pokrok postoupil,
peču placky na plechu v troubě
s pomocí pečícího papíru. Ochutnejte je, jsou výborné a mimo jiné
voní vzpomínkami.
Mlsounům doporučujeme med ze Včelí farmy Pod Zvičinou. A jídlo můžete zapít její výbornou medovinou, která
také nese certifikát PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
Helena Soprová - Včelí farma Pod Zvičinou
Zábřeží 4
544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: (+420) 603 833 625
vceli-farma@seznam.cz
www.vceli-farma.com

dostalo placku na talíř, babička ji
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