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Zajímavosti z regionů

Přehled udělených certifikátů

Doplňovačka s tajenkou

Aktuality, tipy na výlety, pozvánky
na akce a recepty na krajová
jídla na stranách 2–3 a 10–12

Velký přehled jednotlivých značek a jimi
oceněných služeb, výrobků a produktů
na stranách 4–5 a 8–9

Vyzkoušejte si své znalosti
o tradicích i současnosti našich
regionů na straně 12

www.regionalni-znacky.cz

Další trendy v rozvoji
domácího cestovního
ruchu
Stanovení optimální strategické vize
a cílů nové Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR v novém programovacím období 2014–2020 je v současné
době ve finální fázi zpracování v gesci
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Potřebný důraz na zajištění kvality
turistické nabídky v regionech a zvyšování konkurenceschopnosti regionálních turistických produktů se vytváří
v součinnosti se všemi významnými
subjekty cestovního ruchu a zejména
s jednotlivými kraji a regionálními destinačními managementy cestovního
ruchu. Hlavním posláním nové Koncepce je podporovat podmínky pro
rozvoj domácího cestovního ruchu po
celý rok v zájmu optimálního zhodnocení přírodního potenciálu území,
kulturního a historického dědictví regionů ve prospěch zlepšování kvality
a udržitelnosti rozvoje cestovního ruchu v regionech.
Mimořádná pozornost je věnována
otázkám řízení a struktury cestovního
ruchu, marketingovým aktivitám, vývojovým trendům v nabídce a poptávce
cestovního ruchu, ale i dopadům ekonomického prostředí na podnikatelskou sféru a otázkám sociálního a environmentálního prostředí na další rozvoj
cestovního ruchu v tržním prostředí.
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Nová opatření v Koncepci na období 2014+ usilují o zlepšování kvality
řízení cestovního ruchu v regionech
a podporují i rozvoj šetrných forem
cestovního ruchu v zájmu zvýšení podílu tohoto typu cestovního ruchu na
jeho celkovém objemu.
V této souvislosti nelze opomenout
zejména efektivní nástroje, které budou ovlivňovat jednotlivé regiony a turistické destinace v novém programovacím období. Jde zejména o Integrované plány rozvoje cestovního ruchu,
které budou obsahovat návrh nosných
projektů, které integrují nabídku turistické destinace a přispívají ke zvyšování její konkurenceschopnosti na trhu
cestovního ruchu.
V praxi je zřejmé, že jednotlivé regiony se v současné době potýkají se specifickými problémy podle typu území
a směřují proto k dalším rozvojovým
aktivitám v oblasti únosných forem
cestovního ruchu v provázanosti na
oblast životního prostředí a jeho eko(pokračování na straně 2)

Střípky z regionů
Co nového v Asociaci
regionálních značek

Všude dobře, a jak doma?
O Češích se traduje, že jsou věčnými pesimisty. Nevím, jak moc to platí o Moravanech a Slezanech, ale na škarohlídy
na svých četných cestách po celé naší
vlasti občas skutečně narazím. Protože
ale cestuji téměř výhradně kvůli projektům souvisejícím s podporou místních
výrobců a provozovatelů kvalitních služeb, mám to štěstí, že daleko častěji potkávám lidi, kteří jsou nesmírně pracovití, tvořiví a houževnatí při zdolávání
nejrůznějších překážek. Jsou to lidé, kteří věří svým nápadům a schopnostem
a navíc jsou pevně ukotvení v místě, které je jejich domovem.
„Značkování“ nejrůznějších produktů se stává fenoménem naší doby. Není
divu, je to pokus o obranu před invazí
bezejmenného a často bohužel také
bezcenného nebo přímo nebezpečného
zboží, jež se valí i na náš trh. Regionální značky, které se Vám snaží přiblížit
tyto noviny, jsou v mnoha ohledech
specifické. Na rozdíl od řady jiných,
které vymyslel někdo ať už od úřednického nebo podnikatelského stolu, naše
značky vznikly díky zájmu a iniciativě
lidí přímo z regionů, jejichž jméno nesou. Oslovují nejmenší výrobce, ale
i větší firmy, které chtějí své produkty
spojit s konkrétním místem. Ač jsou
pro každý region jedinečné, s vlastním
názvem i symbolem, do jehož výběru
se měli možnost zapojit i budoucí držitelé, všechny značky jsou jednotné
svými kritérii a pravidly udělování. Neomezují se na jeden typ komodity, ale
otevírají náruč doširoka všemu, čím se
daný region může pochlubit. A to nejsou jen zavedené tradiční produkty,

ale celé společenství všech, kdo se snaží poctivě a nápaditě dělat jakýkoli
obor, jenž přináší konkrétní (hmotné
i duchovní) výsledky.
Úplný aktuální seznam držitelů všech
regionálních značek najdete uvnitř
těchto novin. Vzhledem k celkovému
množství (počet udělených certifikátů
už přesáhl 600), nebylo možné zveřejnit
více podrobností, ty najdete v našem
webovém katalogu. Do novin jsme se
zato pokusili zařadit pozvánky na místa a akce, které se mohou stát cílem rodinného výletu či dovolené, a na nichž
se – budete-li chtít – s oceněnými regionálními výrobky a službami také potkáte.
Českosaské Švýcarsko láká na především zimní romantiku s ojedinělými
ledopády. Výlet do Polabí bude dobré
naplánovat na jaro, nejlépe, až pokvetou jabloně. Jaro nezklame určitě ani
v Podkrkonoší, tamní vinařská stezka
ale zaujme v každém ročním období.
Celou plejádu nejrůznějších zážitků
nabízí celoročně Šumava, v Jeseníkách
nechtějí zůstat pozadu, proto připravují cílenou propagaci zážitkové turistiky
formou udělování regionální značky
i v této oblasti. Krkonoše se představí
ve třech nových publikacích zaměřených na cyklisty i pěší turisty a v Kraji
blanických rytířů uvidíte tak trochu
jiná zvířátka.
A pak tu máme celou řadu pozvánek
na konkrétní akce nebo k přímo k certifikovaným výrobcům, a také něco
málo poučení o tom, nač se snažíme –
často s obtížemi – navazovat, tedy o tradicích řemesel (ze Železných hor) i lido-

vých zvyků (z velmi rázovitého regionu
Těšínského Slezska). Pozvánky mohou
jen naznačit, co zajímavého se děje v jednotlivých regionech. Podrobnější informace a mnohem úplnější seznam akcí
můžete v průběhu roku sledovat v kalendáři na www.regionalni-znacky.cz.
A jelikož místní produkty bezprostředně souvisejí s jídlem, najdete v novinách i několik receptů na tradiční pokrmy z různých koutů Čech, Moravy
i Slezska. Budeme rádi, když je vyzkoušíte a podělíte se s námi o své dojmy
třeba formou diskuse na našem webu,
nebo, jste-li příznivci sociálních sítí –
na nedávno založené stránce Regionální značky na Facebooku.
Těší nás, že pomalu přibývá míst, kde
lze nakupovat produkty s regionálními
značkami. Zatím sice převažují obchody
se zbožím suvenýrové povahy, ale třeba
v Olomouci již rok funguje obchůdek
a mléčný bar „To pravé z Hané i odjinud“.
Podobný sortiment nabízí i obchod
„Z dědiny“ v prostorách zlínské Tržnice.
Smyslem regionálních značek není
jen ocenit ty nejlepší, na to máme nejrůznější specializované soutěže. Hlavní
poslání a snad i síla „našich“ značek
spočívá v oživování přirozených vazeb
a podpoře spolupráce v rámci jednotlivých regionů. Třeba i Vás při čtení těchto novin napadne, jak byste se mohli
zapojit – ať už jako poučení spotřebitelé, originální producenti nebo třeba
prodejci či propagátoři myšlenky podpory místních výrobků a služeb.
Přínosné čtení Vám přeje
Kateřina Čadilová, národní
koordinátorka ARZ, o.s.

Asociace regionálních značek, která
sdružuje regionální koordinátory značek se společnými pravidly a vizuálním
stylem, uzavře rok 2012 s celkem 22
členskými organizacemi. Z nich 19 má
už své první oceněné výrobce, které
můžete vidět v katalogu všech regionů
a produktů na www.regionalni-znacky.cz,
další dvě značky – Znojemsko a Toulava stojí těsně před prvním zasedáním
certifikační komise. Zatím posledním
členem asociace je MAS Opavsko, které se chystá na jaře pustit do zavádění
značky s názvem Opavské Slezsko. Vypadá to ale, že brzy bude mít i tento region následovníky, pravděpodobně
z opačného konce republiky – na možnosti zapojení do asociace se intenzivně pracuje v Krušnohoří a jednání probíhají i na značkami dosud nepokryté
části Jižních Čech. Změny se udály také
uvnitř asociace, jeden ze zakládajících
regionů, Beskydy, změnil v létě koordinátora. Sdružení Hájenka ze Štramberka se pokusí dát značce nový pohyb
a směr, o čemž vypovídá i plánovaná
změna názvu na BESKYDY originální
produkt.

Venkov tradiční
a současný zároveň
ARZ je partnerem ve vzdělávacím projektu spolufinancovaném z Evropského
sociálního fondu v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Doma na venkově, který
realizuje spolek OTAVAN, se zaměřuje
na tradiční i nové možnosti venkovského prostoru. Vzdělávání probíhá až do
léta 2013 formou seminářů a dalších
návazných aktivit (diskuse, brainstormingy, interaktivní dílny, exkurze, festival a konference) na Strakonicku, Písecku, Blatensku a Vodňansku. Program
složený ze šesti základních modulů přináší pozvání ke společnému zastavení,
zamyšlení, poznávání i tvoření, a především zasvěcené pohledy na život na
vesnici, na jeho kořeny, hodnoty, úskalí i příležitosti ze šesti různých úhlů.
Více informací a termíny konání jednotlivých vzdělávacích akcí najdete na
www.na-venkove.cz.
Na Strakonicku probíhá i další zajímavý projekt, tentokrát pod taktovkou
koordinátora prácheňské regionální
značky, MAS LAG Strakonicko. Je financován z programu celoživotního
vzdělávání Grundtvig a zaměřuje se na
vytvoření partnerství s cílem předávání
zkušeností se vzděláváním v oblasti využívání potenciálu současného venkova. Do projektu jsou zapojeni partneři
z Nizozemska, Polska a Slovenska a jednotlivé výměnné návštěvy se soustředí
na marketing faremních produktů, obnovu tradičních plodin a spotřebu místní produkce, zapojení veřejnosti a médií do propagace konkrétního území
a využití značení a certifikace pro podporu místních produktů. Více o projektu se dozvíte na průběžně budovaných
stránkách www.reviving.eu.
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ní kosmetiky. Ve zdejším obchůdku si
můžete zakoupit bylinkové čaje nebo některý z celé řady produktů přírodní kosmetiky a aromaterapie označených značkou ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt® (v zimní sezóně je
otevřeno jen ve všední dny, v létě pak
i o víkendech – blíže viz www.nobilis.cz).

Trasy výletů za ledopády

Ledové království v Českém Švýcarsku
Národní park České Švýcarsko nabízí
mnoho příležitostí pro trávení volného
času nejen v letním období, ale i během
zimy, která je v této oblasti obzvláště
nádherná. Rozmanitost krajiny uspokojí i ty nejnáročnější návštěvníky. Zima
v Českém Švýcarsku dokáže vytvořit
útvary, nad kterými se vám jistě zatají
dech. Jeden z nejzajímavějších „řemeslných“ výtvorů, který by si zasloužil
vlastně i ocenění certifikovaný výrobek
z Českosaského Švýcarska jsou „Brtnické ledopády“. V zimním období se utvářejí podle aktuálních klimatických podmínek originální ledové útvary schované
ve skalních jeskyních a převisech, nebo
si jen tak ledabyle visí ze skály. Jedinečné
na celé věci je to, že jsou každý rok originální a jiné, podle toho, jaké je počasí.

Toto ledové království můžete objevit
v okolí Krásnolipska – v Kyjovském údolí a u obce Staré Křečany – Brtníky.
Tato přírodní dílna v údolí řeky Křinice obklopené krásnými lesy národního
parku určitě stojí za návštěvu. Při procházce můžete navíc objevovat i další
umělecko-řemeslné originály, které již
vznikly lidskou rukou a přitom dokonale zapadají do zdejší krajiny. Je to místní
lidová architektura v podobě malebných
tzv. podstávkových domů. Stáří mnohých
z nich dnes vysoce překračuje sto let.
Součástí putování po ledovém království a zimní řemeslné dílně může být
i seznámení se skutečným regionálním
výrobcem, společností Nobilis Tilia, která se na Vlčí hoře (cca 2 km od Brtnických ledopádů) zabývá výrobou přírod-

Další trendy v rozvoji domácího cestovního ruchu
(pokračování ze strany 1)
logické stability a dopravní dostupnosti
do turistických destinací.
Monitoring profilu cestovního ruchu v jednotlivých regionech bude sehrávat významnou roli při zpracování
Integrovaných plánů rozvoje cestovního ruchu pro období 2014+. Příkladem
dobré praxe je v současné době iniciativa „Krkonošská výzva 2012 – Staráme se
o budoucnost regionu“, zacílená na region národního parku a jeho ochranného
pásma. Zástupci Svazku měst a obcí Krkonoše a Správy KRNAP ustavili společný tým, jehož cílem je připravit zadání pro analýzu rozvojových možností širšího regionu Krkonoš a následně
zpracovat Integrovanou strategii rozvoj
regionu Krkonoše.
Podpora rozvoje cestovního ruchu
v příštím programovém období již nebude tak vstřícná jako v programovém
období 2007–2013, kdy z evropských
a národních zdrojů v částce cca 35 mld.
Kč připadalo na regionální operační
programy krajů (ROP) téměř 30 mld.
Kč. Pozornost pro programovací období 2014+ bude proto cílené zaměřena na kvalitní a inovační projekty, které
budou podporovat zážitkovou turistiku
v regionech pro podporu domácího cestovního ruchu, stimulovat konkurenceschopnost cestovního ruchu, profilovat
tvorbu a marketing turistických produktů a zkvalitňovat zejména budování organizační a řídící struktury cestovního ruchu.
V prostředí omezených finančních
zdrojů přicházejících z Evropské unie
proto bude podpora cestovního ruchu
v období 2014+ věcně a tematicky koncentrována na podporu aktivit, které
zlepšují podnikatelské prostředí, posilují koordinaci a integraci řešení rozvoje destinací cestovního ruchu na základě stanovení funkčně prostorových priorit v regionech.
Podporou rozvoje cestovního ruchu
a opatření Koncepce by mohla být i realizace programu podpory cestovního
ruchu v období 2014+, který by navázal

na Národní program podpory cestovního ruchu, jenž běží již od roku 2010.
Tento Program je financován ze státního rozpočtu a akce podpořené z tohoto Programu jsou zaměřené na cílové
skupiny – děti, mládež, rodiny s dětmi,
seniory a handicapované se záměrem
tvorby nových produktů cestovního
ruchu v oblasti sociální turistiky a prodloužení sezónnosti cestovního ruchu,
a to s dobou udržitelnosti těchto akcí po
dobu 5 let.

V roce 2013 bude vyhlášena výzva
pro podnikatelské subjekty jako příjemce podpory v posledním roce realizace Národního programu podpory
cestovního ruchu. Podrobné informace budou zveřejněny na www.mmr.cz
v prosinci 2012.
Jedním z opatření, které podporuje rozvoj šetrné turistiky ve venkovských prostorech, bude využití přírodních kulturně historických atraktivit
a památek pro cestovní ruch (včetně
památek UNESCO) formou zážitkové
turistiky, která se osvědčila již při realizaci projektu „Otevřte 13. komnatu“, kterou připravil Zlatý pruh Polabí,
o.p.s. v tomto programovacím obdobím za finanční podpory prostředků
Evropské unie (více na www.otevrte13komnatu.cz).
Nezastupitelnou aktivitou v novém
programovacím období 2014+ bude

Cesta za „Brtnickými ledopády“
(3 hodiny) – objevování ledopádů
v nejodlehlejší a nejtišší oblasti
Národního parku České Švýcarsko
Naleznete je, pokud se vypravíte z obce
Brtníky po zelené turistické značce, která vás dovede k bývalému zámečku
Šternberk, dnes přestavěnému k turistickým účelům. Odtud dojdete k nedaleké Soví vyhlídce. Je to nádherné místo,
kde se před vámi otevře zasněžená, členitá krajina ponořená do ticha a svých
zimních snů.
Budete-li pokračovat v putování, dovede vás cesta k prvním mimořádně
krásným ledopádům zvaným Opona. Na
této trase ovšem nejsou přitažlivé jen ledopády rostoucí s každým chladným ránem, ale i velké množství zajímavých
míst, která vybízejí k zastavení, prohlédnutí a odpočinutí. Po cestě totiž minete
i Velký pruský tábor (velký skalní převis)
a Brtnický hrádek. I ten vám poskytne
nezapomenutelnou podívanou.
Po chvíli se cesta stáčí a vy můžete pokračovat po zelené značce směrem k Turistickému mostu, nebo se vrátit do Brtníků údolím Vlčího potoka (značená
cyklotrasa číslo 3033). Při návratu můi posilování povědomí široké návštěvnické veřejnosti v regionech o existenci konceptu značení místních výrobků
a služeb a jeho optimální využití pro
identifikaci a propagaci netradičních
turistických cílů a služeb v gesci Asociace regionálních značek. Tento systém
regionálního značení respektuje principy udržitelného rozvoje cestovního
ruchu v méně exponovaných destinacích a pozitivně napomáhá zviditelnit
doposud nedoceněné turistické lokality
a cíle na regionální a národní úrovni.
V tomto směru bude proto pokračovat spolupráce MMR ČR i s nevládními
neziskovými organizacemi na území
ČR při posilování synergických efektů,
které vznikají vzájemnou spolupráci
k vytváření podmínek pro rozvoj domácího cestovního ruchu v regionech
a tvorbu nových zážitků pro návštěvnickou veřejnost.
Dalším inovací podpory aktivit v regionech bude i zakládání nových národních geoparků v ČR a jejich zapojení do mezinárodních sítí (EUROPEAN
GEOPARKS NERWORK). Tato aktivita
bude zaměřena na přesun dobrých zkušeností a poznatků do českého prostředí zejména v lokalitách na vybraných
velkoplošných chráněných územích
v zájmu podpory rozvoje geoturistiky
v těchto turistických destinacích.
MMR ČR vyzývá zainteresované
subjekty v regionech, aby v dalším programovacím období v zájmu naplňování nových trendů v oblasti sociálního
a šetrného cestovního ruchu zaměřily
pozornost na dokompletaci vybavenosti sítě již vybudovaných značených tras
pro cyklisty v délce 33 900 km, pěších
značených tras v délce 41 100 km a dále
jezdeckých stezek v délce 2500 km a stezek pro vozíčkáře 80 km.
Rozhodující roli v novém programovacím období bude hrát kvalita úrovně poskytovaných služeb pro
účastníky cestovního ruchu spolu
s kvalitou vytvořených nových produktů v rámci podpory domácího cestovního ruchu.
Ing. Rostislav Hošek
odbor cestovního ruchu MMR

žete vidět ještě další krásné ledopády –
Betlém, Varhany a Velký sloup.
Vzhledem k častému výskytu ledových
a kluzkých ploch dbejte zvýšené opatrnosti.

Středočeská
ovocná
cyklostezka

Meandry říčky Křinice (3–4 hodiny) –
příjemná procházka Kyjovským údolím
Vydáte-li se dolů k Turistickému mostu,
čeká na vás dobrodružná cesta Kyjovským údolím po červené značce. Zamrzlé meandry vlnící se říčky Křinice dokáží v člověku probudit fantastické
představy. Pro chůzi pohodlná cesta vás
plynule navede k Jeskyni víl. Není to
obyčejná jeskyně. Pokud se podíváte dovnitř, okamžitě pochopíte a oněmíte
úžasem nad mocí přírody, která dokázala vykouzlit neopakovatelné a velmi
křehké ledové poklady schované před
zraky těch, kteří zůstávají sedět v teple
doma. Obdobné úkazy můžete spatřit
i v následující jeskyni nazvané Vinný
sklep.

Tematicky zaměřenou stezku naleznete ve středočeském kraji, mezi Kolínem
a Českým Brodem.
Trasa je vedená po polních cestách
a silnicích převážně III. třídy a je značena žlutým dopravním značením pro
cyklotrasy s logem stezky. Na trase je
umístěno 10 odpočívadel s mapou a informacemi o tradici ovocnářství na daném území. Na každém odpočívadle je
i reliéfní obrázek, který mohou děti sejmout tužkou.

Pozvánka do Českosaského
Švýcarska
Vybrané akce po celý rok:

Masopust v Krásné Lípě (únor 2013)
– průvod masek s lidovou muzikou
patří mezi nejdéle udržované tradice
ve městě i ve Šluknovském výběžku,
www.krasnalipa.cz, • Folklórní festival Tolštejnského panství s jarmarkem řemesel, Varnsdorf (8. 6. 2013)
– již sedmá oslava lidového umění
a tradic, www.mas-sluknovsko.cz, •
Svatojánské slavnosti na Vlčí Hoře
(červen 2013) – oslava přírody, bylin
a lidské sounáležitosti s přírodou
www.nobilis.cz/os

Prázdniny na venkově

Projekt Prázdniny na venkově přichází
s užitečnou nabídkou pro všechny návštěvníky venkova i místní podnikatele
– chovatele, řemeslníky, farmáře, ubytovatele, ale třeba i znalce místní historie
a tradic. Účastnit projektu se může každý, kdo nabízí návštěvníkům venkova
ubytování nebo nějakou zajímavou činnost, místní výrobek, gastronomickou
specialitu, či originální dovednost.
Snahou organizátorů Prázdnin na
venkově je zvýšit šance venkovských
podnikatelů získat nové zákazníky a jsou
připraveni jim v tom účinně pomáhat
a podpořit propagaci jejich subjektů. Například v rámci prezentace na webových
stránkách www.prazdninynavenkove.cz,
distribucí propagačních materiálů při
účasti na veletrzích cestovního ruchu
nebo pořádáním jarního a podzimního
festivalu Prázdniny na venkově, který
probíhá v jednom termínu na řadě míst
celé České republiky a souborně přiblíží
nabídku pro návštěvníky venkova i prostřednictvím celostátních médií. V rámci projektu jsou pořádány rovněž vzdělávací semináře, kde se mohou jednotliví
podnikatelé inspirovat, jak podpořit propagaci svých subjektů, nebo se seznámit
se legislativními podmínkami ve svém
oboru.
Zájemci o zapojení do projektu najdou podrobné informace o projektu
Prázdniny na venkově na pracovních
internetových stránkách projektu www.
projekt-pnv.cz. Pro veřejnost je určen
web www.prazdninynavenkove.cz a facebooková prezentace.
Projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu.

Nejbližší akce:

Jarní festival Prázdniny na venkově
23. 3. – 1. 4. 2013
V rámci festivalu je připraven bohatý
program spojený s nejkrásnějšími jarními svátky – Velikonocemi.
Ing. Dana Posádová,
předsedkyně Svazu venkovské turistiky

Ve dvou úsecích jsou usazeny naučné
tabule, které hravou formou prověří
znalosti zejména dětských cyklistů. Jeden úsek najdete mezi Mrzkami a Limuzy, další ve Ždánicích u rybníka
Sv. Prokop.
Pro uživatele moderních technologií
je na trase instalováno 18 taggů s kódem
pro stažení do mobilních telefonů, kde
najdou další informace o blízkém okolí.
Zkrátka nepřijdou ani nadšenci pro
geocaching.
U označených ovocnářů je schránka
s razítkem do sbírky či průvodce. Trasa
je vedena podél sadů a prodejen s celoročním i sezónním prodejem ovoce,
moštů, křížal, pálenek a dalších výrobků. Pro lepší orientaci je připravena
i tištěná mapa a průvodce.
Celá trasa měří 72 km a nástupní (konečné) místo je v Křečhoři u Kolína,
kam se lze dostat od vlaku v Kolíně po
stávajících cyklotrasách. Značená cyklotrasa vede do Chocenic, Blinky, Žabonos, Miškovic, Klášterní Skalice, Kouřimi, Ždánic, Bulánky, Dobrého Pole,
Vitic, Kšel, Přistoupimi, Tuchoraze,
Vrátkova, Mrzek, Přišimas, Rostoklat,
Tuklat, Břežan, Štolmíře a Českého Brodu, kde je přímé napojení na vlak Kolín
– Praha.
Další informace naleznete na www.
podlipansko.cz a www.posemberi.cz.

Rok 2012 – 2013								

Máme značku Haná

Šumava – rodinná pohoda
Hledat víly u průzračných studánek, princezny na hradech a zámcích, skřítky na
zříceninách, nebo jen tak snít pod pohádkovou peřinou utkanou z voňavého
jehličí – to vše můžete slíbit svým dětem
při putování Šumavou. Odrostlejší dcery
a syny už asi na podobné báchorky nenachytáte, ale i s nimi na Šumavě zažijete nejedno dobrodružství, na které jen
tak nezapomenou.
Že Šumava je opravdu pohádková, své
děti přesvědčíte v Mlázovech u Kolince.
V tamní pohádkové chalupě našli svůj
domov skřítci, strašidla a další bytosti
ze Šumavy. Pohádkou to voní i v Muzeu
české loutky a cirkusu v Prachaticích.
V naaranžovaných scénkách uvnitř renesančního domu na náměstí ožívají
loutky od lidových loutkářů, unikátní
velké marionety i Spejbl s Hurvínkem.
Chcete svým dětem ukázat, jak se žilo
v šumavských vesničkách před sto lety?
V horažďovickém muzeu si můžete v interaktivní dílně Návrat k tradicím sami
zkusit vyřezat lžičku z polotovaru z lipového dřeva. Nebo si vyčešete chomáč
z ostříhané ovčí srsti a z něho si na kolovratu upředete nit. Možnost dotknout
se alespoň na chvíli starých řemeslných
postupů si rozhodně nenechte ujít! Do
starých časů vás zaveze i parní vlak, který v létě projíždí Šumavu. Nabízí nejen
atmosféru doby, kdy se nikam nespěchalo, ale hlavně putování malebnou krajinou s mašinkou odfukující oblaka páry.
Kdo má rád pohyb v přírodě, může
se zabavit třeba jízdou na kole po některé z cyklostezek. Jsou bezpečné i pro děti
a zavedou vás na místa, kde jste možná
ještě nebyli. Necháte se zlákat k premiérové jízdě po sedmikilometrovém úseku Vysoké lávky – Velký Bor v Národním parku Šumava? Nebo vyměňte
bicykly za brusle a vyzkoušejte společně
se svými dětmi kvalitu povrchu na některé z in-line tras.

přístupné pouze pěšky, mají v létě ve
výběhu vydru, kterou děti znají z televizního večerníčku o Vydrýskovi.
A pokud chcete pro své zdraví udělat
víc, než jen dýchat zdravý šumavský
vzduch, určitě navštivte biofarmu Slunečná u Želnavy. Ochutnáte tam sýr
a další potraviny s certifikátem ŠUMAVA originální produkt®, které prospějí
zdraví celé vaší rodiny. Na pastvinách
se tam prohánějí kozy, ovce, krávy. Pohladíte si nespočet koček a potkáte tu
i párek oslíků.
A pro ty, kdo mají zájem o ještě neobvyklejší zvířata, je tu lamy z Lamafarmy v Bernarticích u Kolince, s nimiž
se můžete toulat šumavskou přírodou.
Tyto a mnohé další tipy na výlet najdete na webu www.isumava.cz.

Pozvánka na Šumavu
Vybrané akce po celý rok:

Novoroční výstup na Libín (1. 1. 2013)
– tradiční akce s veselím a občerstvením u rozhledny Libín, www.prachatice.cz • Šumavský skimaraton, Kvilda
(23. – 24. 2. 2013) – 28. ročník populárního závodu v běhu na lyžích, součástí závodů je i dětský minimaraton,
www.skimaraton.cz • Velikonoce na
náměstí, Klatovy (27. 3. – 28. 3. 2013)
– velikonoční trhy s kulturním programem www.mksklatovy.cz • Slavnosti
pětilisté růže, Český Krumlov (21. 6.
– 23. 6. 2013) – rytířské turnaje, historické řemeslné trhy, středověká hudba
a velkolepý historický kostýmovaný
průvod v renesančním duchu, www.
ckrumlov.cz • Slavnosti zlaté solné
stezky, Prachatice (29. 6. – 30. 6. 2013)
– oslava bohaté historie a rozkvětu
města ve 14.–16. století; ukázky dobových řemesel, kulturní programy, trhy
a průvody v historických kostýmech
www.prachatice.cz.

Uzené maso se zelím
a šumavskými drbáky
Uzené maso, kysané zelí, osmažená
cibulka, drbáky: 500 g syrových
brambor, 500 g vařených brambor ve
slupce, sůl, hladká mouka

Peciválky z Klášterní
Skalice (Polabí)
500 g hladké nebo polohrubé mouky,
100 g tuku, 2 žloutky, 25 g droždí,
2 dcl mléka, trochu citronové kůry,
vanilka, maková nádivka nebo povidla, mléko, voda nebo med na polití,
sypání podle chuti
Z mouky, tuku, žloutků, droždí, citronové kůry a vanilky vypracujeme
těsto a necháme vykynout. Tvarujeme malé buchtičky nebo bochánky,
které plníme makovou nádivkou
nebo povidly. Pečeme v dobře vyhřáté troubě. Před podáváním polijeme
vařícím mlékem nebo vodou, medem… případně podle libosti posypeme.
Recept zaslala J. Konůpková
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A co když napadne sníh! Postavte si
sněhuláka nebo děti zaveďte do školy,
kde učebnice vymění za lyže. Lyžařské
školičky jsou populární a děti se tam
zábavnou formou naučí, jak si sníh při
jízdě podmanit.
Svůj půvab má relaxace v přítomnosti zvířat. Zavítejte na pravý ranč nebo
koňskou farmu a s půjčeným koněm
a instruktorem se rozhlédněte po Šumavě ze sedla koně. Nevšední podívanou zažijete nejen na koňském hřbetě,
ale i při jízdě se psím spřežením – ve
spadaném listí nebo přímo na sněhu.
A viděli jste málo zvířat ve volné přírodě? Zajděte na Turnerovu chatu v Povydří u Antýglu. Na jedné z nejslavnějších šumavských turistických chat,

Do hrnce dáme stejné množství uzeného masa (může být i prorostlejší)
a kysaného zelí. Vaříme, až je maso
i zelí měkké. Syrové brambory nastrouháme najemno a pečlivě vymačkáme vodu přes utěrku, vařené brambory také nastrouháme, vše dáme do
jedné mísy, osolíme a vypracujeme
těsto. Tvoříme malé kulaté knedlíky,
které obalujeme v hladké mouce,
vkládáme do vroucí osolené vody
a vaříme asi 15 minut. Po vyjmutí je
hned „natrhneme“ vidličkou, aby
mohla vyjít pára. Sypeme osmaženou cibulkou.
Recept pochází z knihy
Kuchyně staré Šumavy
od Václava Malovického.

Pod patronací značky HANÁ regionální
produkt® spatřila světlo světa publikace,
která ve více než čtyřiceti rozhovorech
a článcích přibližuje pozoruhodné příběhy životních cest oceněných řemeslníků a výrobců, do nichž se prolíná jejich láska k práci i svému
regionu. Autorkou textů je redaktorka Marie Šuláková, fotografií Veronika Ondřejová.
„Měla to být knížka o výrobcích, které získaly značku
HANÁ regionální produkt, a je
hlavně o lidech, kteří je vyrábějí. A možná nepřináší nic nového ani podrobné návody a recepty, ale cosi dobrého z těch lidí se snad
podařilo v těch jednoduchých rozhovorech
zachytit. A také občas jejich stesky a nářky
či zoufalství nad tím, jak se v naší zemi
řemeslu nepřeje a nad lidmi, kteří vše poměřují penězi. Každý z těch lidí mě k sobě
na chvíli pustil a nechal mě ptát se,“ zaznívá v úvodu publikace.

Jednotlivé rozhovory a články jsou
různě dlouhé, vždy podle toho, jakým
způsobem vznikaly. „Část jsem natáčela přímo v terénu u řemeslných stánků, jiné doma u výrobců. Některé rozhovory vznikaly také formou písemnou
či natáčením po telefonu,“ vysvětluje
rozdílnost autorka Šuláková a hned dodává: „Kratší
rozhovor ovšem neznamená méně zajímavý výrobce.
Rozhovory na živo měly
ukázat, jak pestrá a rozmanitá je celková nabídka
značky Haná. Vedle povídání s hrnčířkou, uměleckým řezbářem, firmou na
hračky či autorkou pravých hanáckých krojů se objevují rozhovory s výrobci povidel, mléka, pečiva,
medu, moštu či sýrů.“
Koordinátorem značky je MAS Moravská cesta. „Věřím, že tato knížka nebude zajímavá jen pro čtenáře, kterým
se dostane do rukou, ale i pro samotné
výrobce, kteří se touto cestou navzájem

o sobě více dozví. Také nám, kdo se
o značku staráme, přináší v mnohém
zpětnou vazbu,“ říká předsedkyně
MAS Julie Zendulková.
Publikace je součástí projektu spolupráce „Nová energie pro regionální značku“. Kromě MAS Moravská cesta se na
jejím vydání podílí i další místní akční
skupiny z území regionu Hané – MAS –
Partnerství Moštěnka, MAS Prostějov
venkov a MAS Uničovsko. Výjimečnost
publikace dokresluje i její slavnostní
křest na Adventní slavnosti v Bílé Lhotě.
Ve formátu PDF bude k dispozici i na
www.regionalni-znacky.cz/hana.
JuZ

JESENÍKY originální produkt® – od produktů k zážitkům

Značka JESENÍKY originální produkt®,
která po úspěšném zavedení certifikace
pro výrobky v roce 2010 připojila o rok
později (jako druhá značka v republice)
certifikaci ubytovacích a stravovacích služeb, si na rok 2012 naplánovala další, tentokrát průkopnický krok.
V rámci realizace projektu spolupráce
několika místních akčních skupin z oblasti Jeseníků a slovenského Prešovského
kraje s názvem „Od produktů k zážitkům“ se pustila do certifikace „zážitků“,
neboli služeb a aktivit vázaných na turisticky atraktivní lokality. „V České republice se zatím nikdo nepokusil certifikovat
turistické atraktivity regionu a my bychom rádi dali šanci na zviditelnění i provozovatelům zařízení, kteří svým návštěvníkům nabízejí něco navíc“, uvedla
koordinátorka projektu Hana Olejníková z MAS Horní Pomoraví.
Prvnímu zasedání certifikační komise
na konci listopadu 2012 předcházela
soustavná práce pracovní skupiny, která
pod dohledem národní koordinátorky
ARZ vytvořila specifická certifikační
kritéria. Certifikát JESENÍKY originální
produkt® v kategorii zážitků budou moci
získat takové služby, akce nebo atraktivity z území Jeseníků, které jsou svým
způsobem jedinečné, nepoškozují životní prostředí a certifikovaný zážitek má
potenciál rozvíjet návštěvníky Jeseníků,

ať už ve smyslu poučení, nebo překonání osobních hranic.
Příkladem takového správného zážitku mohou být interaktivní expozice muzeí, ale třeba i sportovní aktivity odehrávající se v nádherné jesenické přírodě,
kterou neohrožují, a naopak umožňují
návštěvníkům, aby ji vnímali novým
způsobem. Ideální je zážitek, který nabízenou aktivitou podporuje poznání,
šikovnost a rozvoj kreativity, a navíc třeba i týmovou spolupráci a další dovednosti potřebné v každodenním životě.
Při posuzování zážitků při certifikaci
se nebude zkoumat jen bezpečnost
a komfort, který provozovatelé nabízené
služby nebo případně i tradičně opakované akce nabízejí svým návštěvníkům, ale
i srozumitelnost sdělení a úroveň komu-

Slezské království
nebeské
375 g směsi sušeného ovoce, 375 g libového uzeného bůčku, kousek skořice, kůra z 1 citrónu, 30 g másla, 30 g
hladké mouky, sůl, cukr

nikace, k níž patří i možnost sdělení pocitů po vstřebání zážitku. Ta je významná
nejen jako zpětná vazba pro další vylepšování poskytovaných služeb, ale i pro samotného návštěvníka, jemuž pomůže
uvědomit si a tím i zapamatovat, zda a čím
ho zážitková zkušenost obohatila.
Nejen na certifikované zážitky se
můžete podívat na internetové adrese
www.regionalni-znacky.cz/jeseniky.

Fotografie z Pekařovské pouti poskytlo o.s. Obnova kulturního
dědictví údolí Desné, www.vresovka.cz

Perníkový knedlík
250 g veky, žemle, 250 g perníku na strouhání, 300 g mléka, 3 vejce, 120 g hrubé
mouky, 1 prášek do pečiva, 50 g másla,
2 g muškátového oříšku, 1 g mleté skořice,
15 g soli

Den staré žemle nakrájíme spolu s perSušené ovoce přes noc namočíme do
níkem na drobné kostky a pokapeme
¾ l vody. Maso vaříme na mírném
rozpuštěným máslem. Přidáme strouhaohni v 1 l vody asi 30 minut. Pak přiný muškátový oříšek, skořici a prášek do
dáme ovoce i s nálevem, skořici a kůru
pečiva. Z mléka, vajec, mouky a soli přiz citrónu a vaříme další ½ hodinu. Popravíme těstíčko, přidáme nakrájenou
tom vyjmeme a na sítu necháme okaveku, perník a koření, vše lehce promípat. Mezi tím uděláme z másla a moucháme a necháme chvilku odpočinout.
ky zlatavou jíšku a zalijeme ½ l vývaru.
Tvarujeme knedlíky, které vložíme do
Omáčku dochutíme solí, cukrem, přínavlhčených, máslem pomaštěných
padně citrónovou šťávou. Uzené naubrousků nebo potravinářské fólie, dobkrájíme na plátky a společně s ovocem
ře zavážeme provázkem, vložíme do
vložíme do omáčky, prohřejeme a můvroucí vody a zvolna vaříme 20–25 mižeme podávat, nejlépe s perníkovým
nut. Uvařené propícháme vidličkou a naknedlíkem.
krájíme na tenké plátky.
Z knihy Slezská kuchyně pro den všední i sváteční od Bohumily Tinzové a Eduarda Klanera

Prácheňsko všemi smysly
Projekt „Prácheňsko všemi smysly“ navazuje na předchozí projekt Spolupráce
„Zavedení regionální značky Prácheňsko“. Využívá jeho pozitivních výsledků
a klade si za úkol ještě více přiblížit návštěvníkům historickou krajinu Prácheňska, posílit marketing území a tak cíleně
podporovat rozvoj venkovského cestovního ruchu na území pěti MAS jako jednu z příležitostí rozvoje venkovské ekonomiky.
Cílem projektu je vytvořit turistickou
destinaci z historického území Prácheňska. Prácheňsko je velmi starou historickou částí země české, zahrnující části nynějšího Plzeňského a Jihočeského kraje.
Jako samostatný kraj zaniklo po roce
1849 po novém krajském uspořádání

a bylo rozděleno mezi oba výše uvedené
kraje. Tradice názvu však nikdy nezanikla a žije na všech územích MAS. Je však
již spíše jen v povědomí místních obyvatel. I na ně se chceme zaměřit a posílit
identifikaci místních obyvatel s tímto
krásným a historicky bohatým regionem.
Projekt by měl objevit Prácheňsko
všemi smysly, tedy sluchem (tradiční
hudba), hmatem (živá i neživá příroda),
čichem (vůně lesů, luk i strání), zrakem
(památky kulturní i přírodní, ale i rukodělné práce) a v neposlední řadě i chutí
(tradiční místní recepty z kvalitních produktů). Tím vším nás může oslovit
Prácheňsko.
Projekt bude podpořen vydáním řady
tiskovin zaměřených na zvláštnosti

Prácheňska, kterými se liší od jiných
území, a cílenou propagací místních výrobců i poskytovatelů služeb, které můžete už nyní najít na internetové adrese
www.regionalni-znacky.cz/prachensko.
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Vyrobeno
v BESKYDECH®

Asociace regionálních značek, o.s. – sdružení regionů s vlastní značkou pro místní produkty

Turistická oblast Beskydy-Valašsko, na
jejímž území probíhá značení místních
výrobků, se vyznačuje nejen zachovalou
divokou přírodou, ale i udržováním lidových tradic a množstvím tradičních
výrobků. Ty mají možnost získat regionální značku již od roku 2006. V současnosti můžete značku, jejíž logo vychází z motivů tradiční lidové tvorby,
nalézt na 23 produktech, a to třeba na
valašské škrábané kraslici či na krabičce se štramberskými uchy. Celých šest
let tuto značku koordinovalo občanské
sdružení Lidé v Beskydech, které letos
na podzim předalo značku sdružení
Hájenka. Nový koordinátor zvažuje
rozšíření na služby v cestovním ruchu
a s tím související změnu názvu na „originální produkt“.

POLABÍ
regionální produkt®
Polabí je odedávna bohatě zemědělsky
využívanou oblastí, především díky
příznivým klimatickým podmínkám
a kvalitní půdě. Však i logo značky pro
místní produkty ve tvaru stylizovaného lipového listu (podle názvu regionálního koordinátora značky MAS
Podlipansko, o.p.s.), symbolizuje i dva
úrodné břehy a řeku Labe uprostřed.
Zelená barva představuje úrodné lány,
které vděčí za své bohatství řece. Značku, která je udělována od roku 2008,
má v současnosti 43 produktů z široké
škály odvětví, jako například intarzovaná dřevovýroba využívající různě
barevných dřevěných dýh, keramická
tvorba či vinařství na svazích Labe.

PRAHA

Brno

BROUMOVSKO
regionální produkt®
Obyvatelé Broumovska, kraje pískovcových skal, nedotčené přírody a barokních památek, mohou od roku 2011
žádat pro své výrobky o regionální
značku, která zpodobňuje broumovské
pískovcové stěny v modré barvě, jež
zastupuje jiný typický prvek – vodu.
Koordinátor značky, Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s., udělil od roku
2011 již 16 certifikátů. Značku získalo
např. broušené sklo, výrobky z ručně
zpracovávaného ovčího rouna či přírodní sýry pocházející z farmy v těsné
blízkosti Adršpašsko-Teplických skal.

ČESKOSASKÉ
ŠVÝCARSKO
regionální produkt®
České Švýcarsko o.p.s. se stalo v roce
2010 koordinátorem regionální značky
„ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“. Na projektu značení
spolupracuje s MAS Šluknovsko a Saskou nadací pro ochranu přírody a životního prostředí. Návštěvníci Českosaského Švýcarska se tak mohou potěšit
zajímavými regionálními výrobky a suvenýry na české i německé straně hranic. Již 21 výrobků, mezi kterými jsou
i věhlasné nože z Mikulášovic či pochoutky z bylin a ovoce, nese značku se
stylizovanými přesýpacími hodinami,
která znázorňuje tvar typický pro místní pískovcové skály.

GÓROLSKO
SWOBODA
regionální produkt®
Mikroregion Górolsko Swoboda se nachází na pomezí Česka, Polska a Slovenska. Jedná se o oblast s vlastním nářečím, specifickou górolskou kulturou,
staletými tradicemi a houževnatými
obyvateli. O značku, kterou se pyšní
28 produktů, se zde stará Místní skupina Polského kulturně-osvětového
svazu v ČR již od roku 2007. Hnědo-oranžová rozeta v logu značky znázorňuje charakteristický a současně tradiční motiv pro górolské zdobení ve
dřevě. A jaké výrobky nesou tuto značku? V prvé řadě góralské kroje a jejich
doplňky, dále třeba misky dlabané
z ovocných dřevin, chléb pečený v peci
dle více než stoleté tradice či výborné
medové likéry.

HANÁ
regionální produkt®
Symbol hanácké značky ve tvaru stylizovaného ječného klasu odkazuje na
zlaté lány obilí, opředené legendou
o králi Ječmínkovi. Mezi 46 držiteli
značky, jež vznikla v roce 2009, najdeme i výrobce tvarůžkových moučníků,
bronzových šperků či kartáčů z přírodních žíní. Koordinátorem je Místní

účely používal již v dávné minulosti,
a to i pro některé památky národního
významu. Regionální značku, kterou se
v současnosti může pyšnit 22 produktů, zde od roku 2008 uděluje Místní
akční skupina Podchlumí o.s.

PRÁCHEŇSKO
regionální produkt®
akční skupina Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o.s. Rozsáhlé území
čítající 333 obcí ve třech krajích spravuje na základě Memoranda o spolupráci spolu s dalšími pěti místními akčními skupinami.

JESENÍKY
originální produkt®
Symbolem značky, která vznikla v roce
2010 jako v pořadí již třináctá v rámci
Asociace regionálních značek, se stal
fialový květ jesenického zvonku odkazující na endemický druh vyskytující se
pouze v regionu Jeseníků. Regionálním
koordinátorem je MAS Horní Pomoraví o.p.s., která značí nejen na svém území, ale v celé severní části Olomouckého kraje (a připravuje se i rozšíření na
turistickou oblast Jeseníky – východ).
V současné době má značku s jesenickým zvonkem 43 řemeslných i potravinářských produktů. Vyhlášená je Staroměstská máslová trubička či ruční
papír Losín vyráběný v manufaktuře
s více než 400 let dlouhou tradicí. Značka byla udělena i 8 ubytovacím a stravovacím zařízením a jako vůbec první
region se Jeseníky chystají i na certifikaci zážitků.

KRAJ BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ
regionální produkt
Svatováclavská helmice se stala výstižným symbolem značky pro produkty
z regionu, který se rozkládá v okolí legendární hory Blaník. Udělování značky od počátku v roce 2011 koordinuje
ZO Českého svazu ochránců přírody
Vlašim, a to na území odpovídajícím
hranicím Místní akční skupiny Posázaví. Značku získalo již 13 místních producentů a 2 služby v cestovním ruchu.
Harmonicky vyvážená krajina a čisté
životní prostředí vytvářejí ideální podmínky pro včelařství, proto není divu,
že značku hned v prvním kole certifikace získalo pět producentů medu z této
oblasti. Kraj blanických rytířů se může
pochlubit i první certifikovanou cukrárnou.

KRKONOŠE
originální produkt®
Krkonoše jsou regionem, kde celý systém značení místních výrobků vznikl,
a kde také byly – již na konci roku
2005 – uděleny úplně první certifikáty.

Značení probíhá na území turistického
regionu Krkonoše, který zahrnuje nejen
samotné pohoří Krkonoš, ale i celé oblasti krkonošského podhůří s většími
městy jako Trutnov, Vrchlabí, Jilemnice
apod. Jádrem regionu je Krkonošský
národní park s unikátní drsnou horskou přírodou. Značku se stylizovaným
otiskem prstu v logu nese v současnosti 17 produktů nebo jejich souborů.
Mezi ně patří i trojrozměrné drátované
objekty zhotovované technikou smyček, stavba tradičních roubenek či typické skleněné vánoční ozdoby. Pod dohledem Krakonoše však vnikají třeba
i vynikající jogurty a sýry z rodinné
mléčné farmy.

MORAVSKÁ BRÁNA
regionální produkt
Moravská brána je oblastí, která nejen
z geografického, ale i historického pohledu spojuje Moravu a Slezsko, Hanou
a Valašsko a dokonce i Pobaltí a Středomoří. Značka, v níž se ukrývá stylizované písmeno M i lomený oblouk
brány helfštýnského hradu, vznikla
v roce 2011 z iniciativy Hranické rozvojové agentury, z.s., která se ujala i úlohy regionálního koordinátora. Na území Hranicka a Lipenska bylo během
prvního roku značení oceněno 14 výrobků. V jarním kole certifikace značku
získaly třeba mléčné produkty z rodinné farmy vyráběné čistě na přírodní
bázi, na podzim pak uměleckořemeslné
výrobky z místního dřevěného materiálu a vynikající uzeniny.

MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO
regionální produkt®
V regionu Moravského Kravařska se
místní výrobky označují speciálním logem se stylizovanou hlavou krávy od
roku 2007. Skot je na loukách údolní
nivy řeky Odry chován odedávna a spolu s tradičními řemesly vytváří svérázný
kolorit Moravského Kravařska. Tento
historický název se pro oblast na horním toku řeky Odry používal už před
druhou světovou válkou, kdy zde ovšem žilo převážně německé obyvatelstvo. Koordinátor MAS Regionu Poodří oceňuje nejen pro region typické
zemědělské a potravinářské produkty,
ale podporuje i rukodělnou tvořivost.
Značku nese již 21 produktů, mezi nimiž dominují masné a uzenářské výrobky, ale také speciální pečivo – šifle,

nebo bižuterie z drátků či skleněných
korálků. Brzy by měly přibýt i první
oceněné služby.

MORAVSKÝ KRAS
regionální produkt®
Značka udělovaná od roku 2006 regionálním produktům Moravského krasu, nese ve svém logu stylizovanou
kapku symbolizující přírodní živel,
který od nepaměti vytváří charakteristický ráz krajiny této významné krasové oblasti. Voda navíc dává lidem
život, byla a je neodmyslitelným pomocníkem při lidské práci. Značku
nese 20 místních producentů, hodnocení žádostí i péči o značku má jakožto regionální koordinátor na starosti
MAS Moravský kras. Pro oblast Moravského krasu jsou typické produkty
z ovčího či kozího mléka, tradiční výrobky z místních pekáren, ale i originální umělecko-řemeslné práce nebo
stále populární zástěry z krejčovské
dílny v Chrudichromech.

ORLICKÉ HORY
originální produkt®
Značení místních výrobků probíhá
v regionu Orlické hory a Podorlicko,
tedy na území působnosti pěti místních
akčních skupin (MAS POHODA venkova, která je koordinátorem značky,
spolupracuje s MAS Vyhlídka, MAS
Sdružení SPLAV, MAS Orlicko a MAS
NAD ORLICÍ), které zahrnuje i větší
města jako Žamberk, Rychnov nad
Kněžnou, Dobruška či Nové Město nad
Metují. Značku s logem znázorňujícím
orlici, která odkazuje na název hor i na
přírodní bohatství regionu, získalo 33
zajímavých produktů, mezi kterými
jsou dřevěné hračky pro děti, lidové
kroje a dobové oděvy či ryby z podhůří Orlických hor.

PODKRKONOŠÍ
regionální produkt®
Podkrkonoší, to jsou nejenom hořické
trubičky, ale i tradiční ovocnářství
a zelinářství, a dále i kvalitní pískovec.
Zástupci všech těchto produktů již získali právo označování regionální značkou, v jejímž logu objevujeme zvlněnou
podhorskou krajinu s kopci a údolími.
Ovocnářství je nejvíce rozšířené na jižním svahu hřebene Chlumu. Místní
pískovec se pro stavební i dekorativní

Značení na Prácheňsku probíhá od
roku 2010 jako společný projekt 5 místních akčních skupin – MAS LAG Strakonicko (koordinátor značky), MAS
Svazku obcí Blatenska, MAS Střední
Povltaví, MAS Vodňanská ryba a MAS
Brána Písecka. Cílem je podpora místních výrobců, zachování tradičních řemesel v regionu a v neposlední řadě
i zviditelnění bývalého historického
území Prácheňska. Značku se stylizovanou zříceninou hradu Prácheň v logu
získalo 66 výrobků, např. sedlická paličkovaná krajka s tradicí od 15. století
nebo prácheňské hnětýnky vycházející
z tradičních krajových receptur. Oceněno bylo i 12 ubytovacích či stravovacích služeb.

ŠUMAVA
originální produkt®
Již od roku 2006 se můžete na území
pohoří Šumava, oblasti Pošumaví i velké části Českého lesa a Novohradských
hor setkat se značkou pro místní produkty, která svým logem symbolizuje
vodní víry horských řek a plavebních
kanálů, které byly významným pomocníkem při lidské práci. V tomto regionu, který je tak významný z pohledu
ochrany přírody a krajiny i cestovního
ruchu, uděluje značku Regionální rozvojová agentura Šumava. Ta se v současné době může pochlubit 79 aktivními certifikáty své značky pro výrobky
a 30 pro služby v cestovním ruchu.
Mezi oceněnými výrobky můžeme obdivovat chodskou keramiku dekorovanou květinovými motivy, vinuté perle
různých tvarů i barev a také celou přehlídku místních piv.

VYSOČINA
regionální produkt®
Stylizované „V“ v logu značky představuje typickou kopcovitou krajinu
Vysočiny se zbrázděnými bramborovými poli. Značku zde od roku 2007
uděluje ZERA – zemědělská ekologická regionální agentura, o.s. a v současnosti se chlubí 44 certifikáty pro místní řemeslné výrobky, potraviny
a přírodní produkty. V regionu, jehož
hranice kopírují hranice stejnojmenného kraje, si vedle proslulých kvalitních brambor můžete pochutnat i na
zelenině a mléčných produktech přímo od farmářů. Řemeslné výrobky
jako kožená galanterie, pletená móda
nebo výrobky ze skla slaví úspěchy
i daleko za hranicemi regionu a značka
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nezapomíná ani na podporu těch, kdo
při projevování tvořivosti musí bojovat
s fyzickým, smyslovým či mentálním
hendikepem.

ZÁPRAŽÍ
originální produkt
Rozmanitost tradic a řemesel v kraji
jihozápadně za Prahou je symbolizována košatým stromem v regionální
značce pro místní produkty. Použité
barvy evokují teplo a vůni domova. Co
ještě slibuje region, v němž Vás přivítá
Ladův kocour Mikeš? Například originální produkty od zatím 8 výrobců,
jimž byl udělen certifikát značky Zápraží. Brzy se jejich řady rozšíří i o restaurace a ubytovací zařízení, to vše
pod taktovkou koordinátora značky,
MAS Říčansko o.p.s., která značku zavádí díky společnému projektu s partnery z Polabí a z nového regionu Toulava. Díky němu mohli výrobcům
a hlavně zájemcům o kvalitní produkty nabídnout již několik festivalů řemesel, na nichž se představily například dekorační perníčky, malované
hedvábí, originální kabelky i směs kávy
s etiketou zobrazující motiv hradu
s erbem pánů z Říčan.

ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt®
Region Železných hor je výjimečný nejen pestrostí geologického podloží
i živé přírody, ale také svou historií
a vývojem lidské činnosti, která je úzce
spjata s přírodou. Symbolem regionu
Železných hor je sova – výr velký, který se vyskytuje ve zdejší přírodě a zároveň se zabydlel v logu místní chráněné krajinné oblasti i regionální
značky. V Železných horách probíhá
značení místních produktů prvním rokem a místní koordinátor, kterým je
MAS Železnohorský region, o.s., udělil během dvou kol hodnocení žádostí
již 25 certifikátů, mezi nimiž nemůže
chybět pro Železné hory typická medovina, poctivé potraviny a pivo, ale
i originální umělecko-řemeslná díla.

ZNOJEMSKO
regionální produkt
Značka pro místní výrobky na Znojemsku a Moravsko-Krumlovsku by se
svých prvních držitelů měla dočkat na
počátku roku 2013. První typicky vinařský region mezi všemi regionálními
značkami si možná překvapivě zvolil
za svůj symbol zelenou ještěrku, která
symbolizuje stepní charakter místní
přírody, kde prosluněné vinice střídají
obilné lány a lemuje meandrující tok
řeky Dyje. Značka bude udělována na
celém území okresu Znojmo.

TOULAVA
regionální produkt
„TOULAVA“ je název nově vzniklé turistické destinace přímo v srdci Čech,
na půl cesty mezi Prahou a Šumavou,
na hranicích Jihočeského a Středočeského kraje. Značka „TOULAVA regionální produkt“ bude udělována výrobkům, zemědělským a přírodním
produktům a také ubytovacím a stravovacím službám zpočátku na území
MAS Krajina srdce, která se ujala role
koordinátora značky. V další etapě se
značení rozšíří na území celé turistické
destinace. Přirozeným centrem nové
oblasti je známé historické město Tábor
s velkou husitskou tradicí. Turistická
destinace začíná na severu Českým
Meránem a Českou Sibiří, pokračuje
přes Táborsko, Bechyňsko, Milevsko až
po Soběslavsko. Na západě začíná Sedlčanskem a na východě končí Mladovožickem a Chýnovskem.
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Vyzkoušejte pravou pohostinnost českých a moravských regionů
V dobách, kdy rychlost cestování udávaly koňské povozy a pro mnohé poutníky
vlastní nohy, byly zájezdní hospody
a hostince nutností. S rozvojem techniky
se nám vzdálenosti zkrátily, ale současný
cestovatel, stejně jako někdejší poutník,
hledá poctivé služby, které naplní jeho
očekávání. Ta mohou být různá – od
rychlého občerstvení až po ochutnávku
vybraných specialit a od turistického přenocování po speciálně zaměřený relaxační pobyt s doprovodným programem.
Nabídka certifikovaných ubytovacích
a stravovacích služeb z Jeseníků, Kraje
blanických rytířů, Prácheňska a Šumavy
Vám přináší prověřenou nabídku zaříze-

ní nejrůznějšího typu, která pro své služby získala regionální značku. Podmínkou
ocenění je naplnění základních kvalitativních kritérií pro danou kategorii a posouzení dalších charakteristik, které vypovídají o jedinečnosti poskytované
služby. Smyslem udělování regionální
značky je podpora těch provozovatelů
služeb v regionu, kteří vedle standardní
kvality poskytují svým hostům i něco navíc, ať už se to týká osobního přístupu
k zajištění pohodlí hostů, obnovy „genia
loci“, nebo doprovodných aktivit.
Podrobný katalog všech oceněných
ubytovacích a stravovacích zařízení najdete na www.regionalni-znacky.cz.

Penziony
Penzion u Petra
Lipovská 328/115, 790 01 Jeseník
tel.: 604 587 818 • www.upetra.cz
Trojkámen
Nové Losiny 111/22, 788 23 Jindřichov
tel.: 603 422 264 • www.trojkamen.cz
Pension Konopiště ****
Konopiště 30, 256 01 Benešov
tel.: 317 702 658 • www.pension-konopiste.cz

Horské chaty

Penzion Pávů vila
Tyršova 624, 389 01 Vodňany
tel.: 602 436 127 • www.dovolena-vodnany.cz

Severomoravská chata
Podlesí 141, 788 33 Malá Morava
tel.: 602 744 571 • www.severomoravska-chata.cz

Penzion U svaté Anny
Ve Školce 839, 398 11 Protivín
tel.: 382 251 758 • www.penzionusvateanny.cz

Chata Rovina
Dobrá Voda 16, 342 01 Hartmanice
tel.: 602 203 413 • www.chatarovina.cz

Chalupa Katky Neumannové
384 73 Zadov 415 • tel.: 602 450 804
www.chalupa-neumannova.cz

Turistická Chata Prášily
342 01 Prášily 100 • tel.: 376 589 031
www.ceskohory.cz/chataprasily

Pension – Biofarma Slunečná, Dům s vltavskou
vyhlídkou • Slunečná 3, 384 51 Želnava
tel.: 604 331 278 • www.biofarma-slunecna.cz

Turnerova chata
Povydří, 341 93 Rejštejn
tel.: 602 210 482 • www.turnerovachata.cz

Penzion Horská Kvilda
Horská Kvilda 4, 385 01 Vimperk
tel.: 602 352 096 • www.horska.cz
Penzion Mechovský Dvorec
341 92 Srní-Mechov 181 • tel.: 721 305 352
www.sumava-penzion-srni.cz
Penzion Pod Churáňovským vrchem
Churáňov 17, 384 73 Stachy
tel.: 388 428 190 • www.churanov17.cz
Penzion Pod Hůreckým vrchem
Nová Hůrka 242, 342 01 Sušice
tel.: 723 753 809 • www.bikepenzion.cz
Penzion U Andresů
Kůsov 34, 384 73 Stachy
tel.: 388 428 696 • www.uandresu.cz

Relax centrum Kolštejn
Branná 60, 788 25 Branná
tel.: 736 632 039 • www.relaxkolstejn.cz
BW Aparthotel Šumava 2000
Náměstí 8, 341 92 Kašperské Hory
tel.: 603 255 563 • www.sumava2000.cz
Hotel Annín
Annín 1, Dlouhá Ves, 342 01 Sušice
tel.: 376 399 909 • www.hotelannin.cz

Apartmány Braníčkov
Braníčkov 9, 342 41 Kolinec
tel.: 733 121 111 • www.branickov.cz
Hospoda „Na statku“
Pole 26, 388 01 Blatná
tel.: 383 491 007 • www.skocdopole.cz

Penzion U Černého kohoutka
Nový Dvůr 88, 384 72 Zdíkov
tel.: 602 379 093 • www.cernykohoutek.cz
Penzion U Horejšů
Zadov 19, 384 73 Stachy
tel.: 777 606 877 • www.sumava-zadov.cz
Rekreační středisko Bozeňov
Dolní Bušínov 146, 789 01 Zábřeh
tel.: 583 449 094 • www.bozenov.cz

Restaurace
s možností ubytování
Penzion U Starýho kance
Hoslovice 10, 387 19 Čestice • tel.: 602 383 287
www.ustaryhokance.cz
Restaurace a penzion Lovecká bašta
Švandy dudáka 1312, 386 01 Strakonice
tel.: 383 323 023 • www.loveckabasta.cz
Restaurace a penzion Na Křižovatce
398 55 Kovářov 30 • tel.: 603 474 051
www.penzion-kovarov.cz

Penzion Mlýn Kostřata
Myštice 1, 388 01 Blatná
tel.: 603 706 772 • www.kostrata.cz

Horská vila Heda
Vidly 113, 793 26 Vrbno pod Pradědem
tel.: 602 57 27 87 • www.horskavilaheda.cz

Hotely

Rekreační zařízení Nová louka
398 16 Albrechtice nad Vltavou 170
tel.: 382 288 104 • www.novalouka.cz

Penzion – Restaurace Vyhlídka
Hojsova Stráž 7, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 390 114 • www.penzion-vyhlidka.cz

Ubytování v soukromí
Ubytování u Skřivánků
793 26 Ludvíkov 99
tel.: 603 206 623 • www.jeseniky-ludvikov.cz
Apartmán U Čarků
398 31 Čížová 20
tel.: 602 113 600 • www.icpisek.cz/privatucarku
Ubytování B&B Na Drtině
Kožlí - Drtina 11, 388 01 Blatná
tel.: 602 169 902 • http://drtinacountryretreat.cz
Apartmán 124
Nezdice na Šumavě 124, 342 01 Sušice
tel.: 739 544 831 • www.apartman124.cz
Apartmány Eva
341 92 Srní 5 • tel.: 723 925 304
www.sumava.net/apartmanyeva
Chalupa Pazderna
342 01 Nezdice na Šumavě čp. 57
tel.: 603 415 013 • www.nezdickachalupa.cz
Chata Kvilda
384 93 Kvilda 77
tel.: 731 723 592 • www.kvilda.org

Restaurace
Restaurace Vila Elis
Tyršova 319/28, 790 01 Jeseník
tel.: 733 42 33 10 • www.vilaelis.cz
Bufet Miláček
398 16 Albrechtice nad Vltavou 51
tel.: 382 215 297 • www.bufetmilacek.cz
Restaurace Hradní sklípek
Zámek 50, 386 01 Strakonice
tel.: 737 351 098 • www.hradnisklipek.cz
Hospůdka "U Horejšů"
Zadov 444, 384 73 Stachy
tel.: 777 606 887 • www.uhorejsu.cz
Šumavský pivovar
Steinbrenerova 48/1, 385 01 Vimperk
tel.: 777 189 345 • www.sumavskypivovar.cz

Dvorec Nová Hůrka
Nová Hůrka 241, 342 01 Sušice
tel.: 724 286 951 • www.dvorecnovahurka.wz.cz
Šumavské Apartmány
384 73 Zdíkov 329
tel.: 602 450 804 • www.kocicov.cz
U Hojdarů
Nový Svět 9, 385 01 Vimperk
tel.: 774 740 410 • www.uhojdaru.cz

Hotel Jenišov
Jenišov 253, 382 26 Horní Planá
tel.: 607 710 880 • www.hoteljenisov.cz
Wellness Hotel Marlin
Nové Chalupy 1, 384 62 Nová Pec
tel.: 602 379 598 • www.wellnesshotelmarlin.cz

Ubytování u Chladů
Horská Kvilda - Korýtko 27
341 92 Kapšperské hory • tel.: 731 530 385
www.nasehor.cz/sumava/modrava/uchladu

Cukrárny

Zámek Hrádek
Hrádek 1, 342 01 Sušice
tel.: 376 508 514 • www.zamekhradek.cz

Ubytování v soukromí, "Penzion na Habeši"
Žlíbek 1, 341 92 Kašperské Hory
tel.: 723 117 746 • www.penzionnahabesi.cz

Rodinná cukrárna ve Vlašimi
Žižkovo náměstí 140, 258 01 Vlašim
tel.: 602 206 041 • www.cukrarnavevlasimi.cz

Seznamte se s oceněnými produkty z našich regionů
V následujícím přehledu vám představujeme výrobky, které získaly právo používat některou z 19 regionálních značek
sdružených v Asociaci regionálních značek. Regionální značky garantují, že produkt či výrobek pochází z území dané
značky, je šetrný k životnímu prostředí
a kvalitní. Většina výrobků je také vyrobena tradiční technologií, z místních surovin nebo ručně, navíc má i další jedinečné vazby ke konkrétnímu regionu.
To ocení nejen turisté, kteří si mohou
pořídit originální a kvalitní suvenýr, ale
také místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit místní podnikatele i celý
region.
Certifikát značek z různých regionů
získalo již více než 580 přírodních produktů, potravin, řemeslných výrobků
a uměleckých předmětů.

Kraslice a krajka
BESKYDY : Kraslice – slepičí, husí, pštrosí, Božena
Pařenicová, Dolní Bečva n Háčkované a ručně
vyšívané oděvní, bytové a dekorativní doplňky,
Dagmar Přerovská, Valašské Meziříčí
GÓROLSKO SWOBODA : Háčkované výrobky,
Lucyna Bytow, Koniaków n Originální ručně
paličkovaná krajka obrazová, závěsná, šperk,
Marie Swaczynová, Mosty u Jablunkova

Lidové kroje
GÓROLSKO SWOBODA : Kroje Slezských Goralů
a výšivka, Elżbieta Waszut, Koniaków n Kroje
Slezských Goralů a výšivka, Janina Kukuczka,
Koniaków n Kožené doplňky ke goralskému kroji,
Karol Kufa, Mosty u Jablunkova n Stříbrné umělecké
a regionální výrobky – krojové šperky, Kazimierz
Wawrzyk, Drozdów n Krojované panenky z Kysúc,
Mária Húšťavová, Čadca
HANÁ : Hanácké kroje, Jarmila Vitoslavská, Troubky
ORLICKÉ HORY : Lidové kroje a dobové oděvy, Eva
Tatoušková, Nové Město nad Metují

HANÁ : Záhorská krajka – háčkované symboly,
Pavla Hučínová, Veselíčko n Hanácké kraslice, Věra
Doležalová, Horka nad Moravou
KRKONOŠE : Paličkovaná a háčkovaná krajka,
podvinky, Lenka Máslová Špetlová, Hostinné
ORLICKÉ HORY : Ručně paličkovaná krajka, Jana
Štefková, Merklovice n Šperky z ručně paličkované
krajky, Jiřina Rejentová, Žamberk n Vamberecké
ručně paličkované krajky, Krajkářská škola
Vamberk, Vamberk
POLABÍ : Kraslice zdobené jezerní sítinou, Asociace
malířů a malířek kraslic České republiky, o.s., Bechlín
n Kraslice zdobené voskovým reliéfem, Ing. Olga
Pětníková, Krabčice

PRÁCHEŇSKO : Frivolitková krajka, Eva Drančáková,
Strakonice n Paličkovaná krajka, Helena Bělohlavová,
Strakonice n Sedlická paličkovaná krajka, Sedlická
krajka, o.p.s., Sedlice n Malované kraslice, Štěpánka
Krýzová, Strakonice, Autorské ručně paličkované
krajky, Věra Landsingerová – krajkářský atelier,
Strakonice n Kraslice, Vlasta Bardová, Milevsko
ŠUMAVA : Háčkovaná krajka, Jiřina Petergáčová,
Kašperské Hory
VYSOČINA : Kraslice, pomlázky a vánoční ozdoby,
Komunitní škola Krok za Krokem, Rychlov n
Výrobky ručně paličkované krajky, Lenka Malátová,
Jihlava
ŽELEZNÉ HORY : Paličkované krajky, Alena
Machová, Přelouč

(pokračování na straně 8)
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Co nového v REGIONECH

díky úspěšným projektům podpořeným z Programu rozvoje venkova
Revitalizace
podlipanského
pivovarnictví
Chladící zařízení
na rozvoj pivovaru

Farma Tehov
Projekt číslo:
10/011/41200/057/002060
Žadatel: Ing. Petr Zajíček
Celkové náklady projektu:
cca 3 000 000,- Kč
Dotace: 1 048 742,- Kč
Projekt realizován v rámci SPL
MAS Říčansko, o.p.s.

Statické zabezpečení středověkého
hradu Brníčko
Projekt číslo:
10/010/41200/132/000551
Žadatel: Obec Brníčko
Celkové náklady projektu:
1 100 000,- Kč
Dotace: 298 000,- Kč
Projekt realizován v rámci SPL
MAS Horní Pomoraví, o.p.s.

Zřícenina hradu Brníčko vytváří jedinečnou dominantu širokého okolí.
Z památkového hlediska představuje nesmírně cenný doklad středověkého
hradní architektury, dochované bez pozdějších úprav. Hrad byl založen v polovině 14. století rodem pánů z Otaslavic.
Posledními majiteli byli Tunklové, kteří
se přidali na stranu husitů. Hrad byl obsazen a poškozen během tažení Matyáše
Korvína na Moravu v roce 1471 a od 16.
století je zříceninou, na níž je však stále
patrná plášťová zeď, na jižní straně zesílená masivními hranolovými pilíři
a zpevněná několika baštami s dodnes
viditelnými kamennými sloupy.

Stav objektu v posledních letech stavěl
vlastníka – obec Brníčko – před otázku,
jak zajistit bezpečnost návštěvníků, pro
něž je hrad oblíbeným cílem výletů,
a zajistit zachování cenné historické památky pro další generace. Projekt, který
získal podporu z Programu rozvoje venkova, řešil konzervaci a statické zajištění zbytků hradeb zříceniny hradu. Byl
zaměřen na konzervaci hlavní hradby
a úpravy vstupní komunikace pro návštěvníky. V současnosti probíhají
v hradním komplexu další práce, jež jsou
finančně podpořeny z jiných zdrojů.
Další zajímavosti v okolí: Louky pod
zříceninou hradu Brníčko každoročně
vypásají ovce místního farmáře Michala
Hrdličky, který se snaží obnovovat přirozený způsob chovu ovcí i krav a stále
zdokonaluje i výrobu sýrů, na něž v roce
2011 získal certifikát JESENÍKY originální produkt®. Na jeho farmě vznikají
čerstvé ovčí a kravské sýry z nepasterovaného mléka, tvaroh a zrající sýry. Sýry
jsou vyráběny ručně bez použití přídavných látek dle tradičních postupů a s inspirací od sýrařských mistrů z Itálie.

Na Říčansku (tedy kousek za Prahou
v území značky ZÁPRAŽÍ originální
produkt®) vzniklo nové pohybové a odpočinkové hippocentrum Farmy Tehov. Veřejnosti se otevřel krásný areál
s novou venkovní jízdárnou, s přírodním
hledištěm a komentátorským stanovištěm na terénní vyvýšenině, tábořištěm
i mobilními boxy pro koně návštěvníků.
V rámci projektu byly vybudovány příjezdové komunikace a parkoviště včetně
opěrných gabionových zdí, retenčních
jezírek pro regulaci odtoku dešťových
vod a doprovodné zeleně.
Farmě v jejím směřování k otevřenosti pro širokou veřejnost pro volnočasové aktivity a agroturistiku pomohl
Program rozvoje venkova – osa IV. Leader. Projekt byl na konci roku 2010

podán do výzvy MAS Říčansko o.p.s.
a úspěšně prošel přísným hodnocením
výběrové komise MAS. Realizace projektu byla pro malou farmu tvrdým
oříškem po technické i ekonomické
stránce. Celý projekt bylo třeba předfinancovat a dotace se vrátila až po úplném dokončení a vyúčtování. Investor
tak nesl po celou dobu tíži veškerých
nákladů stavby. Projekt vyvolal i mnoho dalších souvisejících nezbytných
technických úprav, s nimiž se původně
nepočítalo, a ve skutečnosti byl tak výrazně dražší než plánovaný rozpočet.

Muzeum venkovského života a zemědělství v obci Skotnice
Projekt číslo:
09/007/41200/015/000334
Žadatel: Obec Skotnice
Celkové náklady projektu:
2 543 379,- Kč
Dotace: 1 798 534,- Kč
Projekt realizován v rámci SPL
MAS Regionu Poodří, o.s.

Obec Skotnice v Moravskoslezském
kraji v (těsné blízkosti města Příboru
a letiště Ostrava – Mošnov) se může pochlubit netradičním muzeem venkova.
Projekt na jeho vybudování byl finančně podpořen z Programu rozvoje venkova – osa IV. Leader v rámci činnosti
Místní akční skupiny Regionu Poodří.
Muzeum venkovského života a zemědělství představuje expozici v půdním
prostoru obecního úřadu ve Skotnici.
Expozice je pojata netradiční formou,
nejedná se pouze o vystavení jednotlivých exponátů, ale o otevřený prostor
s jednotlivými zákoutími k tématice

venkovského života, jako například
polní práce, zahrada, venkovské bydlení, dvůr, řemesla a domácí rukodělné
činnosti.
Muzeum nabízí řadu doprovodných
aktivit od ukázek rukodělných činnos-

tí, prezentace zvyků a obyčejů, nabídky
dobových pokrmů a regionálních certifikovaných výrobků značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální
produkt®“. V muzeu lze při těchto akcích shlédnout život v historické svět-

nici, praní na valše, krouhání a nakládání zelí šlapáním, vaření v dobové
kuchyni, činnosti ve chlívku, kde návštěvníka přivítá kozel Matěj, a další
ukázky ze života v zemědělské usedlosti a na dvoře.

Celkové náklady se projektu tak vyšplhaly bezmála ke třem milionům korun
a dotace 1 048 742,- Kč (původně 60%)
nakonec činila asi jen třetinu celkových
nákladů. Na farmě nebyla ruka noha,
která by s projektem nepomáhala, a tak
se podařilo i díky množství dobrovolnických prací projekt úspěšně dokončit.
Další zajímavosti: Nové hippocentrum Farmy Tehov je pouze první etapou širšího projektu Selský dvorek.
V rámci podpory místního cestovního
ruchu na Zápraží se počítá ještě se
zookoutkem, kde budou moci zejména
děti nejen poznat, jak vypadá třeba kráva či kachna, ale také si vyzkoušet, jaké
to je se o ně starat a být s nimi v přímém
kontaktu. Plánován je další rozvoj výroby farmářských biopotravin, zejména
sýrů, a počítá se i s rozvojem ubytování
a stravování a dalších aktivit pro nejširší veřejnost. Malou ukázkou bylo už
slavnostní otevření hippocentra 23. září
2012, atmosféru selského dvorku dokreslila muzika a zejména pravé farmářské občerstvení. Pro návštěvníky
byly připraveny soutěže o zajímavé ceny
a všichni se odnášeli zážitek příjemně
stráveného dne. Více informací také na
http://www.inplem.cz. Nechte se inspirovat a přijeďte strávit zajímavě čas na
Zápraží.

Díky široké nabídce vzájemně se doplňujících služeb je muzeum atraktivním cílem školních výletů i místem,
kam jezdí rodiny s dětmi. Na realizací
projektu se podíleli občané obce, kteří
obohatili muzeum o dobové předměty,
které měli ještě na svých půdách. Muzeum je dokladem, že obec Skotnice má
bohatý kulturní život a aktivní občany,
kteří mají zájem o rozvíjení tradic. Slavnostní otevření muzea se uskutečnilo
16. dubna 2011 za přítomností místních
obyvatel a turistů. Starostka Skotnice,
Anna Mužná, při této příležitosti řekla:
„V muzeu lze spatřit mnoho známých
i dnes už zapomenutých zařízení z první poloviny dvacátého století, která dříve
lidem usnadňovala život. Všechny exponáty mají své kouzlo a hodnotu. Nejstarší je dřevěný trakař, staré pískovcové
kostky a různé rukodělné nářadí. Současná generace by neměla zapomínat na
to, jak se dříve žilo. Vesnici to navíc stmelilo a myslím, že lidé k ní mají zase o krok
blíž.“ Možná i díky tomu se obec Skotnice stala „Vesnicí roku 2011“ v Moravskoslezském kraji.

Projekt číslo:
10/010/41200/152/000975
Žadatel: Ing. Martin Karaivanov
Celkové náklady projektu:
1 177 891,- Kč
Dotace: 588 945,- Kč
Projekt realizován v rámci SPL
MAS Podlipansko, o.p.s.

Pivovarský
archiv
a muzeum
Čech, Moravy
a Slezska
Projekt číslo:
10/010/41200/152/001139
Žadatel: Černokostelecký
pivovarský archiv a muzeum o.p.s.
Celkové náklady projektu:
997 308,- Kč
Dotace: 887 604,12 Kč
Projekt realizován v rámci SPL
MAS Podlipansko, o.p.s.

Minipivovar Svatý Ján funguje v Polepech u Kolína od roku 1996. Z původně
domácího vaření piva pro osobní potěšení se postupně stalo vyhledávané zařízení s propracovanou filozofií. Pivovarská tradice v českých zemích je totiž
dlouhá, avšak orientovaná na piva plzeňského typu. Výběr je velmi omezen, stej-

Výroba dobrého tradičního piva nezávisí na stupni lesku měděných vík
varných pánví, ale na invenci sládka
a účelně propracované technologii, jejíž cenová dostupnost umožní výrobu
vůbec realizovat. Prostředí a atmosféra minipivovaru vysoce umocňují zážitek z pití piva, základem je však vždy

ně jako požadavky konzumentů. Cílem
Pivovaru Svatý Ján je proto „přetavit“
laickou veřejnost na veřejnost poučenou,
která bude vyžadovat a schopna posoudit i typově odlišná piva. V minipivovaru je tak možné ochutnat nejen českou
klasiku – ležák světlý i tmavý, ale též například ale, pale ale, IPA, stout, porter,
bock, pšeničné pivo a další speciality.

sám produkt, tedy pivo. Majitel polepského minipivovaru, Ing. Martin Karaivanov, který se vývojem pivovarských zařízení zabývá profesionálně,
technologickou část výroby ve svém
vlastním minipivovaru rozhodně nepodceňuje. A pivo vaří čím dál lepší
i díky dotaci z Programu rozvoje venkova, realizované prostřednictvím

MAS Podlipansko, která pokryla část
nákladů na nákup nového chladicího
zařízení.
O tom, že láska k našemu národnímu
moku může mít mnoho podob, svědčí
další příběh z Podlipanska, historie černokosteleckého pivovarského muzea.
Její počátek se datuje do roku 2001, kdy
vznikla společnost Dej Bůh štěstí spol.
s r.o. a zakoupila silně zanedbaný pivovarský areál v Kostelci nad Černými
lesy. Účelem tohoto zásadního rozhodnutí bylo získání rozsáhlého skladovacího areálu pro velká množství pivovarských technologií ze stále se zavírajících
a bouraných pivovarských provozů.
Sám pivovar už něco pamatuje. Roku
1489, za Jindřicha z Kostelce, byl Černý
Kostelec povýšen na městečko s některými právy a výsadami, mezi něž patřilo i právo várečné. V dalších letech
zde fungoval panský pivovar, sladovna
a v blízkosti i chmelnice. Po požáru
v roce 1836 se začal stavět nový a větší
pivovar. V letech 1931–1932 proběhla
kompletní rekonstrukce varny, která

pak sloužila až do ukončení provozu
pivovaru.
Pivovarský areál tvořily tři bloky budov do písmene U, otevřeného do dvora k oktagonálnímu mlatu, ve kterém
byl instalován horizontální žentour.
1. ledna 1949 byl pivovar zestátněn
a o rok později z něj byl vytvořen komunální podnik Pivovar města Kostelce nad Černými lesy. Pivo se zde pod
hlavičkou různých podniků vařilo až
do června 1987. Spilka a sklepy sloužily pro potřeby velkopopovického pivovaru do konce roku 1992. Roku 1994
ukončila provoz i sladovna a jediným
fungujícím provozem byla prodejna
piva a pivovarských suvenýrů. Areál
pivovaru převzalo město a jeho objekty dále chátraly.
Zatímco společnost Dej Bůh štěstí
spol. s r.o. v současnosti v objektu pivovaru provozuje restauraci a usiluje
o znovuobnovení pivovarského provozu,
v roce 2007 založená obecně prospěšná
společnost Černokostelecký pivovarský
archiv a muzeum naplňuje vizi svých za-

kladatelů uchovat maximum hmotných
památek i archivních dokumentů z historie českého a moravského pivovarnictví. Mezi nejzajímavější exponáty muzea
patří například měděná dvojitá varní
garnitura s transmisním pohonem, chladící štoky, funkční parní stroj, funkční
chladící čpavkové kompresory a stovky
dalších strojů a exponátů. Celková výstavní plocha je asi 4000 m2.
Nedílnou součástí pivovarského muzea je také rozsáhlá databáze informací
o zaniklých pivovarech Čech, Moravy
a Slezska. Pivovarský archiv a muzeum
vydává celou řadu publikací encyklopedického charakteru, monografií pro
pivovary a článků do odborného tisku.
Pracovníky společnosti bylo zmapováno více než 2000 pivovarů v Čechách
a téměř 1000 pivovarů na Moravě a ve
Slezsku, naprostá většina na základě
osobní návštěvy a dokumentace. V současné době je digitalizováno téměř 200
tisíc fotografií starých pivovarů, z nichž
již velmi mnoho nestojí a fotografie
v archivu jsou tak často zcela unikátní.
Velká množství materiálů je teprve na
černobílých negativech čekající na digitalizování a zpřístupnění návštěvníkům muzea.
Další informace lze získat na webu
www.pivovarkostelec.cz, ale osobní zkušenost je nenahraditelná. Poučení v muzeu, které je otevřené vždy v sobotu odpoledne nebo po předchozí telefonické
domluvě lze zkombinovat s posezením
ve stylové pivovarské restauraci, anebo
si vybrat s četné nabídky akcí, které se
v pivovaru konají v průběhu celého roku
a obvykle zaručují zábavu pro celou rodinu. Na některých se pak můžete potkat i s držiteli regionálních značek
z Polabí a Zápraží, jejichž stánkům nabízí rozlehlý pivovarský dvůr ideální
zázemí.

Projekt číslo:
11/012/41200/016/000396
Žadatel: Jarmila Friebová
Celkové náklady projektu:
1 162 246,- Kč
Dotace: 697 080,- Kč
Projekt realizován v rámci SPL
MAS Moravská cesta, o.s.

Vodácké zařízení na řece Moravě
Paní Jarmila Friebová se rozhodla vybudovat na řece Moravě vodácké zázemí, které by bylo vhodné jak pro sportovce, tak běžné návštěvníky, kteří se
jen chtějí kochat krásami Litovelského
Pomoraví. Hospodářský objekt, jenž
posloužil jako ideální prostředí pro realizaci projektu, se nachází v blízkosti
„Rybářské restaurace“ u řeky Moravy
v Řimicích. Celý objekt už řadu let chátral a neplnil původní zemědělské účely.
Zásadní rekonstrukcí vzniklo nové kva-

litní zařízení pro volnočasové aktivity
pro obyvatele z regionu. Projekt byl zaměřen zejména na stavební úpravy –
byly postaveny nové dřevěné stropy, vybudován komín, instalována nová okna
a dveře, provedeny úpravy vnějších
a vnitřních povrchů objektu a osazeny
základní zařizovací předměty. Do vodáckého zařízení byly pořízeny první
lodě, pádla a další příslušenství.
Jelikož chce paní Friebová zajistit
plný servis a zcela využít potenciál této

budovy a lokality, již pracuje na dalším
projektu s názvem „Vybudování ubytovací kapacity ve vodáckém zařízení na
řece Moravě“ a celkovým rozpočtem
cca 1 000 000,- Kč. Projekt by měl
v prvním patře budovy vytvořit ubytovací zařízení s odpovídajícím příslušenstvím. Realizace se předpokládá v průběhu roku 2013.
Další zajímavosti v okolí: Obec Řimice leží na hranici chráněné krajinné
oblasti Litovelské Pomoraví a je proto
ideálním východiskem pro poznávání
okolí středního toku řeky Moravy, která
zde přírodně meandruje v původních
lužních lesích. Nedaleké Loštice jsou
pak proslulé výrobou tvarůžků, jež lze
ochutnat v mnoha různých podobách.
Velmi originální jsou Poštulkovy tvarůžkové moučníky, které získaly i značku HANÁ regionální produkt® a nejlépe
chutnají čerstvé, přímo v Tvarůžkové
cukrárně v Lošticích.
Inzerce
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Oceněné řemeslné výrobky a umělecké předměty
(pokračování ze strany 5)

KRKONOŠE : Keramika, Michaela Dumková, Horní
Rokytnice
MORAVSKÁ BRÁNA : Keramické výrobky, Ing.
Miroslava Vejmolová, Tučín
ORLICKÉ HORY : Výrobky keramické dílny, Sdružení
Neratov – Kopeček, Rokytnice v Orlických horách
PODKRKONOŠÍ : Soubor keramických výrobků,
Vladimír Kulhánek – Keramika Hořice, Hořice
POLABÍ : Kočka z Kerska, Bronislav Kuba, Kersko

n Dekorativní zahradní keramika, Eva Vojtíšková,
Krakovany n Keramika z Poříčan, Jiří Málek, Poříčany
n Sadská keramika, Luděk Škrabánek, Sadská n

Řezbářská, truhlářská
a tesařská díla
BESKYDY : Valašský kolovrátek, Ing. Václav Zbranek,
Valašské Meziříčí n Řezbářské výrobky, Jan Brlica,
Francova Lhota n Drobné dřevařské výrobky,
Jaroslav Hurta, Jasenka
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO : Dřevěné spony, hřebeny,
Karel Kříž, Varnsdorf
GÓROLSKO SWOBODA : Ručně opracované dřevěné
roubené stavby, F.H.U. Kruca Fuks, Jaworzynka
n Řezba do kamene a dřeva, lidové dřevorytectví,
Grzegorz Michałek, JanosikArt, Wisła n Selské
a salašnické nádobí, Ján Ďurkáč, Stred n Dlabané
nádoby a nádobí, Jozef Zajac, Hlinené n Výrobky
z dřeva, Krzysztof Kukuczka, Istebna n Dřevořezby,
Otmar Kantor, Jablunkov n Ruční výroba ozdobných
holí, Stanislav Baselides, Jablunkov
HANÁ : Řezbářské práce, Miroslav Srostlík, Čechy
pod Kosířem

Drobná dekorativní keramika, Matěj Hnátek,
Klášterní Skalice

PRÁCHEŇSKO : Keramika užitková i dekorační, Josef
Pich, Milevsko n Originální keramické knoflíky
a šperky, Miloslava Laiblová – UMKERA, Strakonice
n Užitkové a dekorativní keramické výrobky, Petr
Prášek, Vodňany n Plátová ruční keramika, Vladimír
Brůžek, Zahořany

JESENÍKY : Výrobky z ovčího rouna, Občanské
sdružení Stránské, Stránské n Tkané koberce, Zahrada
2000 o.s., Jeseník

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO : Košíkářské výrobky,
Martina Hanáčková, Bartošovice n Aranžmá ze
suchých květin, Zdenka Pjatkanová, Bartošovice

KRKONOŠE : Maloúpská vlna A.P. a výrobky z ovčí
vlny, Hana Wondráčková, Dolní Malá Úpa

MORAVSKÝ KRAS : Umělé květiny z přírodních
materiálů, Moraviaflor s.r.o., Olešnice n Dekorativní
kameny, Soňa Čermáková, Křtiny

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO : Užitkové a dekorační
předměty z vlny, Lumír Kuchařík, Jeseník nad Odrou
MORAVSKÝ KRAS : Ovčí produkty, Vladislav a Emilie
Vítkovi, Kunštát
ORLICKÉ HORY : Výrobky tkalcovské dílny, Sdružení
Neratov – Kopeček, Rokytnice v Orlických horách
POLABÍ : Pletené výrobky, Michaela Podzimková, Štětí
PRÁCHEŇSKO : Králičí angora – ručně předené
a pletené výrobky, Romana Koutníková, Milevsko
ŠUMAVA : Ručně plstěné výrobky z ovčí vlny ze
Šumavy, Gabriela Skorunková, Český Krumlov
VYSOČINA : Háčkovaná a pletená móda, Pleta
DESIGN s.r.o., Žďár nad Sázavou

ŠUMAVA : Klenovická keramika, Ivana Tesárková,
Klenovice n Keramika ze Šumavy, Iveta Kůsová, Sušice n Ručně stavěná keramika keltskou technikou,
Kerama, Zdíkov n Chodská keramika, Chlistovská
keramika, Květa Korečková KETTY, Chlistov n
Kolovečská keramika, Martin Volf – Kolovečská
keramika, Muzeum techniky a řemesel, Koloveč

ŽELEZNÉ HORY : Keramika a obrázky pro potěšení,
Eva Mašínová, Heřmanův Městec, Bojanovská
keramika, Východočeská, s.r.o., Bojanov

KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ : Patchwork – originální
textilní dekorace a hračky, Dagmar Hulmáková, Vlašim
KRKONOŠE : Kabelky, tašky, vaky a textilní
doplňky, Jana Albrechtová, Horní Branná n Šité
dekorace, Richard Štefan, Vrchlabí n Šité hračky,
Rozálie Mládková Sosnová, Velká Úpa
MORAVSKÉ KRAVAŘSKO : Ručně malované hedvábí
a trička, Alena Jermářová, Bílovec n Dekorační
a užitkové předměty vyrobené technikou patchworku, Lenka Dostálová, Petřvald
MORAVSKÝ KRAS : Ručně malované a batikované
hedvábí, Studio Talisman, Blansko n Kolekce výrobků
krejčovské firmy, Yvonne, krejčovská firma, Chrudichromy

POLABÍ : Černokostelecké textilie do kuchyně,
Denisa Bartošová, Kostelec nad Černými Lesy n
Mělnické textilní výrobky, Jaroslava Nikodemová,
Mělník n Ručně malované textilní originály
z Polabí, Marcela Ptáčková, Čelákovice – Císařská
Kuchyně

Sklo broušené i malované,
skleněné šperky

PRÁCHEŇSKO : Lidové panenky, Daniela Hanušová,
Lnáře n Patchwork, Lenka Adamcová, Sedlice
n Originální kabelky, Veronika Outlá, Blatná

KRKONOŠE : Roubenka – roubené stavby, KOMPLETNÍ STAVBY ROUBAL s.r.o., Černý Důl n
Krkonošský nábytek, TOJIBA, s.r.o., Lánov

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO : Ručně malované sklo
a keramika, Simona Machorková – Skloluxus,
Mikulášovice

ŠUMAVA : Originální bižuterie, Dagmar Staňková,
Sušice n Dekorace z textilu – patchwork, tkané
koberce, Eva Bártová, Dlouhá Ves n Ručně šitá
zvířátka a panenky, Romana Mathausová, Rejštejn
n Outdoorové oblečení, Sport Schwarzkopf v.o.s.,
Sušice n Šumavské bylinkové potěšení a jiné ručně
šité výrobky, Štěpánka a Tomáš Balvínovi, Sušice n
Ručně šité kožené předměty, Václav Franče, Kaplice

MORAVSKÁ BRÁNA : Uměleckořemeslné výrobky
ze dřeva, Sochařský ateliér DŘEVOTVOR Ústí, Ústí
u Hranic

JESENÍKY : Skleněné šperky a bytové dekorace ze
skla, Darja Andrlová, Bludov n Vitrážové šperky,
mozaikové obrazy, vitrážové výplně, Iveta
Strnadová, Heroltice n Ruční výroba a zpracování
skla, Petr Slavkovský, Vrbno pod Pradědem n
Fúzované skleněné obrázky, VITRAIL SERVIS –
Hoplíčkovi, Zábřeh

VYSOČINA : Výroba kožené galanterie, Blanka
Mudrová, Rynárec n Ručně malované hedvábné
výrobky, Čihalová Hana, Jihlava n Oděvní originály,
IN-spirace, Bystřice nad Pernštejnem n Šátek pirát,
spodní prádlo, Sportovní funkční prádlo, PLEAS
a.s., Havlíčkův Brod n Patchworkové výrobky,
Zuzana Bohuslavová, Náměšť nad Oslavou

KRKONOŠE : Perličkové vánoční ozdoby z dutých
skleněných perlí, hobbysety, Rautis, a.s., Poniklá

ZÁPRAŽÍ : Kabelky, textilní doplňky, M-G (Marcela
Graclíková), Říčany n Ručně malované oděvní
doplňky z hedvábí, Miroslava Jeníčková, Říčany

JESENÍKY : Janovy roubenky – hrubá stavba, Janovy
roubenky, s.r.o., Šumperk n Dřevěné misky, plastiky
a ostatní dřevěné výrobky, Mgr. Lea Grossová, Bělá
pod Pradědem

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO : Kolekce výrobků ze dřeva
pro děti, GERLICH Odry s.r.o., Odry
MORAVSKÝ KRAS : Soubor dřevěných her a hraček,
LIFE Blansko, Blansko
ORLICKÉ HORY : Soubor židlí a stolů KAPLAN
DESIGN, Kaplan nábytek, s.r.o., Orličky n Dřevěné
hračky, Karel Jirsa, Dobruška n Dřevěné hrábě
a násady, Zbyněk Nožka, Jamné nad Orlicí n
Dřevěný štípaný šindel, ŽIVA zemědělská obchodní,
a.s., Klášterec nad Orlicí

Kovářské a drátenické
výrobky, šperky z kovu

POLABÍ : Intarzovaná dřevovýroba, Alois Točík,
Loukonosy n Dekorativní a užitné hračky, Martin
Holub, Horní Chvatliny

GÓROLSKO SWOBODA : Kovářské výrobky, Zbigniew
Michałek, Ustroń

PRÁCHEŇSKO : Originální dřevěné rámy na zrcadla,
Dana Kupková, Bořice n Hračky ze dřeva, Jan Fröml,
Strakonice n Řezbářské výrobky a dřevěné šperky,
Jaroslav Muchl, Vodňany n Řezbářské práce – umělecké zpracování dřeva, Jaroslav Frencl, Volyně n Herní
prvky pro dětská hřiště, Jaroslav Prokopius, Lnářský
Málkov n Včelí úly, LARIX-TOZ spol. s r.o., Kadov
ŠUMAVA : Originální roubenice a horské sruby,
Holzberg s.r.o., Hrádek u Sušice n Lidové řezbářství,
Houška Jan – řezbářství a výroba suvenýrů za dřeva,
Prachatice n Šumavská holubička, Ing. Pavel Sarauer,
Horní Planá n Řezbářské výrobky, Karel Tittl,
Velhratice n Dřevořezby, přírodní dekorace, Kateřina
Kříhová, České Budějovice n Dřevěné ozdobné
a užitkové soustružené výrobky, Ladislav Holinka,
Netřebice n Bytové doplňky a dárky ze dřeva, Marta
Altschmiedová, Bytové doplňky, Dražovice n Dřevěné
hračky a drobné výrobky ze dřeva, MIVA Vacov,
s.r.o., Vacov n Dřevěný ptáček, Obec Modrava,
Návštěvnické centrum dřevařství, Modrava
ŽELEZNÉ HORY : Sochy vyřezávané motorovou
pilou, Josef Cipryán, Třemošnice n Ruční dřevořezba
ze Seče, Olga Široká, Seč

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO : Autorské šperky, Mgr. Jiří
Herzlík, Česká Kamenice

HANÁ : Bronzové šperky, Jiří Tomanec – Atelier
Tomanec, Měrotín n Ručně kované kovářské
výrobky, Libor Frantík, Troubelice
JESENÍKY : Umělecké a užitné kovářské výrobky,
Mgr. A. Jaroslav Křížek, Javorník n Drátované
výrobky, Miloš Gajda, Petrov pod Desnou n Drátované snění – Jedelanka, Sókratés DaMi, s.r.o., Jedlí n
Umělecké kovářské výrobky, Petr Jeřábek, Jindřichov
KRKONOŠE : Šperky z mědi a drahých kovů, Daniela
Roudná, Arnultovice n Drátované objekty, Ladislav
Šlechta, Nový Svět
MORAVSKÉ KRAVAŘSKO : Drátkovaná filigránová
bižuterie, Mgr. Květoslava Bartošová, Bílovec n
Umělecké kovářské a zámečnické výrobky, Petr
Zlámalík, Kunín
MORAVSKÝ KRAS : Kopie historických drátenických
výrobků a drátované šperky s přírodními kameny,
Emilie Šťávová, Katov n Originální umělecká litina,
Pavel Zouhar, Rudice
PODKRKONOŠÍ : Kovářské výrobky, Stanislav
Rygl – kovovýroba, Milovice u Hořic
POLABÍ : Drátování, Lada Borecká – drátování,
Krchleby n Kovářské výrobky, Leo Pivoňka, Kšely
n Drátenické výrobky, Lubomír Dunaj, Říčany n
Kovářské výrobky, Stanislav Kouba, Lysá nad Labem
PRÁCHEŇSKO : Drátkované ozdoby, Anna Jiřincová,
Záboří n Originální smaltovaný šperk a bytové
doplňky, Jiří Hnilička, Kozlov n Drátenické výrobky,
Josef Pich, Milevsko n Smaltované šperky, Mgr. Hana
Kotálová, Katovice
VYSOČINA : Kované mříže, ploty, brány a zábradlí,
Pavel TASOVSKÝ, Náměšť nad Oslavou n Dveřní
kování, Marek Šemík, Rozsochatec
ZÁPRAŽÍ : Autorské cínované šperky, Anna
Demartini, Vidovice

Hrníčky, pečící formy
a keramické dekorace
BESKYDY : Keramické výrobky, Lenka Horecká –
Keramická dílna Štramberk, Štramberk
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO : Nebočadská keramika,
Ateliér Nebočady – Občanské sdružení Jurta, Děčín n
Keramické modely podstávkových domů, Jaroslav
Šafr, Dolní Poustevna n Autorská keramika dle
vlastních návrhů, Metamorphoses of Clay, Nové
Křečany n Dekorační keramika, Jindřiška Havelková,
Krásné pole
GÓROLSKO SWOBODA : Jablunkovská keramika,
Ivona Janštová, Jablunkov n Drobné dekorační
a užitné výrobky z keramiky a tradiční perníčky,
Margita Šupolová, Čadca
HANÁ : Umělecká keramika, Mgr. Ivana Bělařová,
Marianov n Užitková keramika – kamenina, Miluše
Hlavinková – Keramika, Litovel
JESENÍKY : Užitková keramika, Iva Hloušková, Zábřeh
n Keramika, Kateřina Dvořáková – Caldero, Libina
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ : Užitková keramika,
Ivana Syslová, Chotýšany

ŽELEZNÉ HORY : Kovářské výrobky, Aleš Navrátil,
Kraskov n Kovářské výrobky, Lukáš Kučera, Přelouč

BROUMOVSKO : Broušené sklo, Jaromír Beran,
Bezděkov nad Metují

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO : Bižuterie z minerálů
a skla, Alena Jermářová, Bílovec n Ručně malované
sklo, Mgr. Květoslava Bartošová, Bílovec
MORAVSKÝ KRAS : Skleněné dekorační výrobky
a šperky, Erika Leksová, Malhostovice
ORLICKÉ HORY : Vitráže a dekorace tiffany technikou, Marie Hájková ART TIFFANY, Orlické Záhoří

ŠUMAVA : Krumlovský talisman štěstí, 1. solární ck
s.r.o., Český Krumlov n Ručně vinuté skleněné
korálky, šumavské berušky, Alena Kyrálová, Sušice
n Sklo broušené – matový brus, Antonín Chrapan,
Lenora n Vinuté perle z Českého lesa, Bohumil
Černý a Lucie Černá, Filipova Hora n Páteříky
a vinuté perly ze Šumavy, Hedvika Černá-Zahálková,
Kašperské Hory n Skleněné vinuté perly, Ing. Jana
Wudy, Nezdice na Šumavě n Jihočeské přírodní
sklo – vltavín, Jan Palma, Český Krumlov
VYSOČINA : Ručně vyráběná bižuterie, Eva
Kadrnožková, Vladislav n Výrobky ze skla, Hana
Tomíšková, Dolní Cerekev n Vinuté perly, šperky
z vinutých perel, Jana Pašková, Třebíč n Ručně
vyráběné šperky, Michaela Převrátilová, Lipnice nad
Sázavou n Skleněné výrobky tvořené technologií
FUSING, Miloslav Dvořák, Horní Dubenky

Textilní a kožené výrobky
BESKYDY : Kožená galanterie, Martin Šimko, Vsetín
n Textilní hračky a dekorace, Miroslava Sommerová,
Dolní Bečva n Ručně šité panenky a bytové
doplňky, Zoltan Kiss – Galerie IONA, Kopřivnice

ze sušených rostlin, Václava Malíková, Horažďovice

ŽELEZNÉ HORY : Pletené výrobky z proutí, Alena
Machová, Přelouč n Tácky, košíčky a vázy z pedigu,
Vlasta Jozífová, Choltice

Publikace, fotografie
a obrazy
BESKYDY : Tiskové materiály s motivem přírody
CHKO BESKYDY : Michal Šulgan, Láz
JESENÍKY : Publikace s regionální tematikou
Jeseníků, Pavel Ševčík – VEDUTA, Štíty
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ : Regionální literatura,
ZO ČSOP Vlašim, Vlašim
MORAVSKÝ KRAS : Obrazy, Helena Vodičková
Kešeová, Ochoz u Brna
PRÁCHEŇSKO : Fotografie Prácheňska, Ivana Řandová,
Strakonice n Publikace o Prácheňsku, Ondřej Fibich,
Malá Turná
ŠUMAVA : Pohledy Šumava – sběratelské retro
pohlednice ze Šumavy a Lipenska, Jan Papaj, Lipno
nad Vltavou n Malby a podmalby na sklo, malování
talířů, Mgr. Vlastimil Randák, Houžná n Tiskoviny
„Pohádková Šumava“, Milan Poláček, Vrhaveč n
Knížečka – Kolibřík, Petr Šebek, Vimperk, Fotografie
ze Šumavy, Vladislav Hošek, Čkyně

BESKYDY : Tradiční medové perníčky, Božena
Seibertová, Skotnice
GÓROLSKO SWOBODA : Tradiční perník, Dagmar
Lachmanová, Bystřice nad Olší n Medovníky, Júlia
Masnicová, Makov n Dekorativní medovníčky, Viera
Kullová, Čierne
HANÁ : Bíle zdobený dekorativní perník, Hana
Kuželová, Křelov n Tradiční perník z forem, Ludmila
a Vladimír Studení, Majetín
MORAVSKÝ KRAS : Dekorativní perník, Zdeňka
Zachovalová, Blansko
POLABÍ : Zvykoslovné nekynuté pečivo z POLABÍ :
MŮJ DOMOV, občanské sdružení, Bechlín
PRÁCHEŇSKO : Jihočeský dekorativní perník, Julie
Chadimová, Strakonice n Dekorativní perník,
Marcela Krupičková, Protivín n Dekorativní pečivo,
Marie Kotašková, Branice
ZÁPRAŽÍ : Mnichovické perníky, Radmila Bělinová,
Mnichovice

BROUMOVSKO : Stínící technika PAVON s potiskem
z kolekce Rosenberg, Dřevoterm, s.r.o., Březová
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO : Nože, Mikov s.r.o.,
Mikulášovice
HANÁ : Malované hodiny, Jitka Helová / Ateliér
Malované hodiny, Cakov n Originální šperky ze
dřeva a přírodních materiálů, Petr Bárta – Návrhářská, designérská a aranžerská činnost, Bouzov n
Zdobené svíce a přání, Romana Hinerová, Pohořany
JESENÍKY : Rukodělné výrobky, Domov Paprsek
Olšany, příspěvková organizace, Olšany n Ručně
zdobené svíce plátovými vosky, REPARTO Zábřeh,
s.r.o., Zábřeh n Lovecké a užitkové nože, Zbraně,
Martin Pospíchal, Hanušovice n Svíčky z parafínu,
Miloš Gajda, Petrov pod Desnou n Ruční papír
„Losín“, Ruční papírna Velké Losiny, a.s., Velké Losiny

Chléb a pečivo
BROUMOVSKO   Radešovský biochléb, Statek Tilia
s.r.o., Radešov
GÓROLSKO SWOBODA Chléb „Gazdów
Góreckich”, podplamenice, tvaroh a máslo,
Agroturystyka „Chlebowa Chata”, Jadwiga Dudys,
Górki Małe
HANÁ Pekařské a cukrářské výrobky, Agrodružstvo Roštění, družstvo, Roštění n Medlovský koblih,
Ing. Dagmar Ševčíková, pekárna Medlov, Medlov
n Hanácké pečivo, Pekárna Přílepy s.r.o., Přílepy
n Plumlovský chléb – různé druhy, SANAL, s.r.o.,
Plumlov n Pečivo z Příkaz, SODARO – Soňa Melichová, Příkazy n Šumvaldský koláček, Základní škola
Šumvald, Šumvald n Svatební koláčky, Zdeněk Grňa,
Dřevohostice
JESENÍKY Pekařské výrobky, Pekařství Šimbera
s.r.o., Libina
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ Šternberské koláče,
Jan Filip, Český Šternberk
MORAVSKÁ BRÁNA Teplické pecáky a svatební
koláčky, Libor Mrkva, Teplice nad Bečvou n Potštátský chléb, Pekařství Fojtík, s.r.o., Potštát n Hranický
Wellartův chléb a další pečivo, WELLART, v.o.s.
Hranice, Hranice
MORAVSKÉ KRAVAŘSKO Bartošovický chleba,
Jaroslava Kojetinská, Kunín n Pekárenské výrobky
z Hladkých Životic, JEDNOTA, spotřební družstvo
v Novém Jičíně, Nový Jičín
MORAVSKÝ KRAS Pekařské výrobky, Jiří Horák,
Jedovnice n Pekařské výrobky ze Sloupu v Moravském krasu, ZEMSPOL a.s., Sloup
ORLICKÉ HORY Ličenský chléb, BEAS, a.s. – Pekárna Lično, Kostelec nad Orlicí n Sváteční koláčky,
BEAS, a.s. – Pekárna Lično, Kostelec nad Orlicí
n Deštenský chléb, Karel Rezner, Deštné v Orlických
horách n Rokytnické pečivo, Pekařství Marie
Kalousová, Rokytnice v Orlických horách

BESKYDY : Výrobky ze šustí, Ing. Mária Kubalová,
Frýdek-Místek
GÓROLSKO SWOBODA : Výrobky ze samorostů, Jan
Czepiec, Jablunkov n Vrbové košíky, březové metly,
voskové svíčky, dřevěné hračky, Ján Valčuha, Klokočov
n Ozdobné a užitkové výrobky z kosti, MALEC –
Pracownia Galanterii z Kości, Beata Malec, Ustroń
HANÁ : Kartáče z přírodních žíní, Alois Slepánek,
Brodek u Konice n Výrobky ze slámy a lýka,
Miloslava Zatloukalová, Brodek u Konice

ŠUMAVA : Sirky ze Sušice, Ječmínek s.r.o., Rejštejn

n Šumavské kachle, MK PROFI Kachlová kamna
s.r.o., Horní Planá n Pánská a dámská obuv, REDNO

ŠUMAVA : s.r.o., Kolinec

VYSOČINA : Ručně modelovaná bižuterie, Hana
Čihalová, Jihlava n Keramické výrobky, výrobky
z ovčí vlny, voskové svíce, výtvarná díla, smalty,
Občanské sdružení Benediktus, Chotěboř n Zahradní
nádoby, užitné zahradní i interiérové plastiky,
Občanské sdružení Slepíši, Tasov
ZÁPRAŽÍ : Šperky z polymerové hmoty a přírodních
materiálů, Petra Nemravová, Louňovice

MORAVSKÝ KRAS Jedovnický kapr, Olšovec s.r.o.,
Jedovnice n Pštrosí produkty z Moravského krasu,
Pštrosí farma s.r.o., Doubravice nad Svitavou
ORLICKÉ HORY Ryby z podhůří Orlických hor, Jan
Kolowrat Krakovský – Správa Kolowratského rybářství,
Rychnov nad Kněžnou n Paštika, salám a klobása
z Rampuše, Petr Sokol, Rampuše n Chlenská
uzenina, Chlenská tlačenka, ZOPOS Přestavlky a.s.,
Přestavlky
POLABÍ Uzená masa, Maso Třebovle s.r.o., Třebovle
  PRÁCHEŇSKO Hovězí z Hoslovic, EKOCHOV
s.r.o., Hoslovice n Prácheňské prase, František Čížek,
Strakonice n Čížovská uzenina, Josef Souček, Čížová
ŠUMAVA Hovězí maso, Jiří Zelený, Velhratice-Drouhavec n Pstruh duhový a Siven americký,
Josef Bláhovec Pstruhařství Mlýny, Vacov-Žár
n Šumavské maso, černá šumavská klobása, tmavá
šumavská tlačenka, ŘEZNICTVÍ – UZENÁŘSTVÍ
Šnebergr, Železná Ruda n Hasičská klobása, sekaná,
škvařené sádlo, Řeznictví u Kojzarů, Sušice n Hovězí
maso a masné výrobky z Jatek Volary, ZEFA Volary
s.r.o., Prachatice

ŽELEZNÉ HORY Masný skot – hovězí maso, Jan
Vašíček, Licoměřice

VYSOČINA Chléb, koláč Mák, KLAS Jaroměřice,
spol. s r.o., Jaroměřice nad Rokytnou n Tasovské
placky, Zdeněk Švestka, Pekařství, Tasov
ŽELEZNÉ HORY Choltické koláče, Josef Raba –
Restaurace Zámek Choltice, Choltice

Mouka, těstoviny, knedlíky
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ Mlynářské výrobky
z farmy Bio Vavřinec, Bio Vavřinec, s.r.o., Okrouhlice
PRÁCHEŇSKO Prácheňský knedlík, ALEŠ CZ, spol.
s r.o., Myštice
ŠUMAVA Pšeničné mouky, ječné kroupy, Mlýn
a krupárna MRSKOŠ, s.r.o., Horažďovice
VYSOČINA Bramborové knedlíky a Bramborová
kaše, AMYLON, a.s., Havlíčkův Brod
ŽELEZNÉ HORY Třemošnické těstoviny, Třemošnické těstoviny, Třemošnice

ŠUMAVA Domácí džem z lesního ovoce, Ječmínek
s.r.o., Rejštejn
PODKRKONOŠÍ Ostroměřský česnek, Bc. Daniela
Tučková, Ostroměř n Jablka z Konecchlumí, Ing. Jan
Kučera, Konecchlumí n Ovoce – jablka, Ovoce –
hrušky, Ovoce – švestky, Petr Kareš, Ostroměř
n Dobrovodské kysané zelí bílé a červené, ZD
Podchlumí Dobrá Voda, Dobrá Voda u Hořic
n Bašnická jablka, Zemědělské družstvo Bašnice,
Bašnice
POLABÍ Bašovo zelí Starokolínské, Starokolínské
jahody, BAŠE & SPOL. s r.o., Starý Kolín n Sušená
zelenina, Benkor, s.r.o., Mělnická Vrutice n Hlavenecké mini rajče, Ing. Radek Smotlacha, Hlavenec
n Zdravé ovoce z Bříství, Ing. Zdeněk Žert – Ovocné
sady Bříství, Bříství-Krečhoř n Jahody z Kouřimi,
Starokouřimské okurky, Radek Procházka – Zahradnictví, Kouřim
VYSOČINA Spotřebitelské balení brambor
VYSOČINA, EURO AGRAS s.r.o., Havlíčkův Brod
n Biozelenina, Luboš Pospíšil, Holubí Zhoř
ŽELEZNÉ HORY Ovoce z Podhůří Železných hor,
Jaroslav Nevole, Choltice n Brambory, Josef Navrátil,
Starý Dvůr

Sladkosti a regionální
speciality

BROUMOVSKO Horalské trubičky, Stěnava EU,
s.r.o., Teplice nad Metují

Mléko a mléčné produkty,
vajíčka
BROUMOVSKO Přírodní sýry a tvaroh, Dita
Šrámková – výroba přírodních sýrů, Teplice nad Metují
n Ovčí sýry, jogurty, jogurtová mléka, tvarohy,
tvarohové dezerty – probiotické, žinčice, Monika
Menčíková, Šonov u Broumova
HANÁ Syrové čerstvé mléko, Agrodružstvo Roštění,
družstvo, Roštění n Mléko a mléčné výrobky,
AMALTHEA s.r.o., Hvozd n Sýry ze Střemeníčka,
Lenka Voštová – Hospodářství ve dvoře, Střemeníčko
n Pařené sýry, Syrmex spol. s r.o., Osek nad Bečvou
JESENÍKY Čerstvé ovčí a kravské sýry, Michal
Hrdlička, Brníčko n Sýry, Mléko, Zemědělské družstvo
Jeseník, Jeseník
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ Mléčné výrobky
z farmy Bio Vavřinec, Bio Vavřinec, s.r.o., Okrouhlice
KRKONOŠE Mléčné výrobky, Alois Mejsnar, Kunčice
nad Labem
MORAVSKÁ BRÁNA Mléčné výrobky, Zdeňka
Horníková, Poruba
MORAVSKÝ KRAS Kozí sýr Sedlák ze Šošůvky, Eva
Sedláková, Šošůvka n Přírodní plísňový sýr NIVA
extra, Mlékárna Otinoves s.r.o., Otinoves n Výrobky
z ovčího mléka, Zoltán Korenek, Hluboké Dvory
ORLICKÉ HORY Čerstvé sýry z Rampuše, Petr
Sokol, Rampuše
PODKRKONOŠÍ Syrové čerstvé mléko, Ing. Jaromír
Musil, Holovousy
POLABÍ Ovčí sýry, PET s.r.o. – Biofarma Košík,
Košík
PRÁCHEŇSKO Jarotické výrobky z kozího
a kravského mléka, Markéta Plisková, Jarotice
n Výrobky z kravského mléka, Pavel Smrt, Milevsko

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO Dort tety Alenky,
Borůvkový řez, Dlaskův větrník, František Dlask,
Varnsdorf n Jordánovy tabulkové čokolády, Jordan
& Timaeus s.r.o., Děčín
HANÁ Smažené bramborové lupínky SANAL,
SANAL, s.r.o., Plumlov n Tvarůžkové moučníky
z Loštic, Zbyněk Poštulka, Loštice
JESENÍKY Via Delicia – lahůdky ve skle, DESIGNFOODS, s.r.o., Zábřeh n Staroměstská máslová
trubička, Olga Gřundělová, firma Kremo, Staré Město
n Umělecky zdobené medové perníčky z Oskavy,
Ivana Boráková, Oskava n Oplatky, UNITA spol. s.r.o.,
Bílá Voda n Velkolosinské pralinky, Jana Kašparová,
Velké Losiny
MORAVSKÉ KRAVAŘSKO Zdobené medové
perníčky, Příborská šifle, Eva Gilarová, Skotnice
PODKRKONOŠÍ Kubištovy hořické trubičky, Jana
Kubištová, Hořice n Hořické trubičky, Pravé hořické
trubičky s.r.o., Miletín
POLABÍ Cukrová homole, Tereos TTD, a.s.,
Dobrovice
PRÁCHEŇSKO Prácheňská hnětýnka, Jana
Vokrojová, Štěkeň n Cukrářské ozdoby na hnětýnky,
Petr Rokyta, Strakonice
ŠUMAVA Dorty a jiné zákusky ze Slunečné
kavárny, Blanka Milfaitová, Plzeň-Slovany n Čajové
pečivo, Cukrárna Eva, Eva Fellegiová, Vyšší Brod
n Zákusky a minidezerty, Eva Kratochvílová,
Zborovy n Šumavská hřibová polévka, Točená
zmrzlina s lesním ovocem, Stehýnka z divokých
kachen, Ječmínek, s.r.o., Rejštejn n Dorty, Nechvátalová Eva, Plzeň n Cukrářské dobroty jako od
maminky, Západočeské konzumní družstvo Sušice,
Sušice n Zelňáky, Zemědělské zásobování a výkup
Prachatice, a.s., Prachatice
VYSOČINA Tvarohové a šlehačkové dezerty
a listové těsto, Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.,
Velká Bíteš
ŽELEZNÉ HORY Zámecká medová žebra, Josef
Raba – Restaurace Zámek Choltice, Choltice

ŠUMAVA Mléčné výrobky a maso, Biofarma
Slunečná, Želnava-Slunečná n Mléčné výrobky,
Soukromá farma Holštýn a minimlékárna JOMA, Dolní
Lhota

Masné a uzenářské výrobky,
ryby
BROUMOVSKO Fermentované salámy, Měkké
salámy, Pejskar a spol., s.r.o., Police nad Metují
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO Varnsdorfská klobása,
Varnsdorfské uzeniny s.r.o., Varnsdorf
GÓROLSKO SWOBODA Kmínová klobása
„Kminkula kamracka”, Vislanské škvarky po
kamarádsku, Agroturystyka „Kamratówka”, Leszek
Szymczak, Wisła
HANÁ Bedihošťské zabíjačkové a uzené
speciality, Kouřil s.r.o., Bedihošť n Tradiční masné

MORAVSKÁ BRÁNA Křížalky, Eduard Kozák, Lučice

n Brambory konzumní a sadbové, Zemědělské

družstvo Partutovice, Partutovice

ORLICKÉ HORY Synkovská jablíčka, Ovocné sady
Synkov, s.r.o., Synkov

PRÁCHEŇSKO Pivo z Prácheňska, DUDÁK –
Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Strakonice

VYSOČINA Pivo Rebel, Měšťanský pivovar
Havlíčkův Brod a.s., Havlíčkův Brod n Pivo Chotěboř,
Pivovar Chotěboř, s.r.o., Chotěboř
ZÁPRAŽÍ Káva Říčanského podhradí, Primocoffee
s.r.o., Strančice

Med, medovina a medové
likéry
BESKYDY Med, Josef Řádek, Liptál n Český med
a svíčky z včelího vosku, Marie Knödlová, Lysůvky

ŽELEZNÉ HORY Železnohorský ležák, Jaroslav
Kutílek, Třemošnice

Pramenitá voda
BROUMOVSKO Voda Toma Natura, PEPSICO CZ
s.r.o., Závod Teplice nad Metují, Teplice nad Metují

BROUMOVSKO Včelí produkty, Jiří Vlk – Ekofarma
Vlkovi, Vernéřovice n Rokytnický včelí med lesní
květový, Simona Adamcová – Včelí farma Rokytník,
Rokytník

PODKRKONOŠÍ Pramenitá voda ze studně
Mariánské v Lázních pod Zvičinou, Pod Zvičinou
s.r.o., Dolní Brusnice

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO Včelí med, Gert
Ulbricht, Ottendorf n Med, Stanislav Kuba, Brtníky

ŠUMAVA Petráškův pramen – pramenitá voda,
Aktivant, Petráškův Dvůr, s.r.o., Prachatice

HANÁ Hanácký med – přímo od včelaře, Ing. Jan
Beneš, Náměšť na Hané n Med z rodinné farmy
Letocha, Ing. Leoš Letocha, Ph.D., Bělkovice-Lašťany
n Med – Včelařství Zapletal, Ing. Ludvík Zapletal,
Osek nad Bečvou n Med z přílepského lesa, Včelí
farma Říha, Pravčice
JESENÍKY Včelí med, Petr Urban, Račí údolí

n Jesenické biomedy, Včelí farma – Kolomý,

Staré Město

KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ Včelí produkty
z Blaníků, Ing. Milan Plaštiak, Louňovice pod Blaníkem
n Med z Miřetic, Jan Lalouček, Miřetice n Med
z přírodního parku Džbány – Žebrák, Miroslav
Dvořák, Semtínek n Lesní medovicový med ze Včelí
farmy Bystřice, MVDr. Ludvík Bělohlávek, Bystřice
n Med ze Včelí farmy Samek, Petr SAMEK, Řimovice
KRKONOŠE Krkonošská medovina, Ing. Pavel
Cerman – APICOR, Rudník n Med, Soňa Anna-Marie
Fišerová, Poniklá
MORAVSKÁ BRÁNA Skaličský med, Jaroslav Juráň,
Skalička n Med, Stanislava Malovcová, Hranice
MORAVSKÉ KRAVAŘSKO Včelí med, Karla
Doleželová, Petřvald n Pravý včelí med, Miroslav
Křenovský, Jeseník nad Odrou
MORAVSKÝ KRAS Med z Propadání, Karel
Skřivánek, Brno n Med a medové produkty, Včela
pro Moravský kras o.s., Vilémovice

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO Přírodní bylinková
mýdla, oleje a šampony, Miloslava Hrachovcová –
Mýdlárna Rubens, Růžová n Přírodní kosmetika
Nobilis Tilia, Nobilis Tilia s.r.o., Vlčí Hora
HANÁ Přírodní mýdla z Hané, Marta Vaníčková,
Olomouc n Bylinné tinktury a tinktury z pupenů,
Mgr. Jarmila Podhorná, Brodek u Konice
POLABÍ Podlipanská přírodní kosmetika, Martina
Teclová, Pečky
PRÁCHEŇSKO Gemmo přípravky, bylinné
tinktury a gely, Rabštejnská apatyka, s.r.o., Radomyšl

PODKRKONOŠÍ Med ze včelí farmy Pod Zvičinou,
Helena Soprová, Včelí farma Pod Zvičinou, Zábřezí
n Včelí med z Konecchlumí, Ing. Jan Kučera,
Konecchlumí
POLABÍ Podlipanský med, Hana Cháberová, Bylany

n Med, včelí produkty a svíčky ze včelího vosku,

Jana Provazníková – Včelařská farma Veletov, Veletov

PRÁCHEŇSKO Včelí med, Ing. Oldřich Kníže,
Myštice n Včelí med, Ondřej Hejduk, Myštice n Český
med, Petr Zobal, Písek n Med, Vladislav Císař,
Kladruby
ŠUMAVA Med, Martina Ratajová, Malčice n Med ze
šumavských rýžovišť, Michal Schützmeister, Sušice
VYSOČINA Český med a Kamenická medovina,
Filip Liška, Kamenice nad Lipou n Med květovaný,
smíšený, medovicový a pastovaný, Jiří Bula, Račice
n Kralická medovina, med, Josef Vala, Kralice nad
Oslavou n Pastovaný med, medovina a Eliščiny
medové placičky, Luboš Nosek, Kostelní Myslová
n Med květový, akátový, pastovaný, pohankový
a lesní medovicový, Včelařská farma KURTIN,
Hrotovice
ŽELEZNÉ HORY Český med z Licoměřic, Jiří
Vašíček, Licoměřice n Český med a medovina
z Třebosic, Ladislav Skřek, Třebosice n Med, Střední
odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací
centrum, o.p.s., Nasavrky n Železnohorská
medovina, TRIKAM, v.o.s., Nasavrky

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO Pivo KOCOUR, Josef
Šusta – Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o., Varnsdorf

Marmelády, povidla,
ovocné šťávy a pálenky

Přírodní kosmetika
a bylinné tinktury

ORLICKÉ HORY Včelí produkty z Brocné, Jiří
Moravec, Brocná n Včelí produkty, Lenka Skalická,
Kameničná

BESKYDY Příborská Freudovka, FLERET TRADE
s.r.o., Příbor

ŽELEZNÉ HORY Lipinské mléčné výrobky, Marie
Víšková, Mladoňovice

HANÁ Jablka, Hospodářské družstvo Určice – družstvo, Určice

POLABÍ Víno, Bettina Lobkowicz, Mělník n Postřižinské pivo, ostatní piva, Pivovar Nymburk, spol.
s r.o., Nymburk n Pivo, Pivovar Svatý Ján, Přílepy

ŠUMAVA Pivo Eggenberg, BELTTON, spol. s r.o.,
Český Krumlov n Železnorudské pivo – světlý Belveder 11°, polotmavý Belgrad 12° a tmavý Gradl
13°, František Strnad, Železná Ruda n Koutské pivo,
Jan Skala, Kdyně n Pivo Jakub, Jiří Fojtl, Vyšší Brod
n Šumavské pivo, Šumavský pivovar, s.r.o., Vimperk

Pivo, víno, káva a bylinné
likéry

VYSOČINA Farmářský jogurt bílý, jogurt bílý
s čokoládou, tvaroh, Farma rodiny Němcovy,
Radostín nad Oslavou n Výrobky z kozího mléka, Jan
Dvorský, Olešenka

Ovoce a zelenina

VYSOČINA Ovocný mošt z Telče, Mgr. Petr
Procházka, Telč

PODKRKONOŠÍ Královédvorské pivo TAMBOR,
EPOS CZ spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem n Víno
z Kuksu, Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o., Kutná Hora

GÓROLSKO SWOBODA Medové likéry St.
Ambrosius, Mgr. David Czyž, Nýdek

BESKYDY Křehké válené uši ze Štramberka,
František Šubert, Štramberk n Ondrášův valašský
trdelník, Ondřej Hladký, Vidče n Tradiční pečivo
z Valašska, Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY, s.r.o.,
Velké Karlovice

POLABÍ Pšeničné pečivo, David Frydrych, Říčany
  PRÁCHEŇSKO Kovářovské podkůvky, Kovářovské
pouťové koláčky, Ing. Jaroslav Kolář, Kovářov
n Štěkeňské koláčky, Jana Vokrojová, Štěkeň
n Vodňanský kapr, Pekařství a cukrářství Kodádek
s.r.o., Vodňany n Zlivický chléb, PEKAR spol. s r.o.,
Zlivice

PODKRKONOŠÍ Skutečný mošt z Podkrkonoší,
FRUITSTRUE s.r.o., Ostroměř

VYSOČINA Meziříčské uzeniny a zabíjačkové
speciality, Jiří Malec, Velké Meziříčí n Bítešské
uzenářské a lahůdkářské výrobky a paštiky,
Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o., Velká Bíteš
n Komínová klobása, Paštika s medvědím
česnekem, Doubravské párky, Zemědělská a.s.
Krucemburk, akciová společnost, Krucemburk

PODKRKONOŠÍ Chutný preclík, Josef Rýdl, s.r.o.,
Lázně Bělohrad n Ručně vyráběné produkty
pekárny Švamberk, Švamberk, spol. s r.o., Hořice

PODKRKONOŠÍ : Ručně opracované kamenické
výrobky z hořického pískovce, Kámen Ostroměř
s.r.o., Ostroměř n Bělohradský pískovec, Kamenolom
Javorka, s.r.o., Horní Nová Ves
PRÁCHEŇSKO : Ručně vyráběné svíčky, Dana
Tomancová, Čimelice

ORLICKÉ HORY Přírodní ovocné pálenky,
Podorlická sodovkárna s.r.o., Rychnov nad Kněžnou

MORAVSKÁ BRÁNA Uzenářské a masné výrobky
z Malhotic, Řeznictví a uzenářství Kubeša Oldřich,
Malhotice

ORLICKÉ HORY : Svíčky, Jana Prokopcová, Letohrad,
Cihlové klenby, Šefl s.r.o., Kvasiny

Výrobky z proutí, včelího
vosku a dalších přírodních
materiálů

MORAVSKÁ BRÁNA 100% ovocná a zeleninová
šťáva, Eduard Kozák, Lučice

KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ Tradiční podblanické
uzeniny, František Matoušek, Kondrac

KRKONOŠE : Loutky, Alena Gašparová, Rudník n
Archivní, kancelářské a školní potřeby z recyklované lepenky, EMBA, spol. s r. o., Paseky nad Jizerou

GÓROLSKO SWOBODA : Ručně tkaný textil, Katarína
Holtánová, Oščadnica

JESENÍKY : Textilní výrobky ručně barvené
přírodními barvivy, BATIKA BELLIS – Filip a Bára
Wormovi, Česká Ves n Sedlářské výrobky z kůže,
Lubomír Jelínek, Hanušovice n Textilní výrobky, Mgr.
Mariana Felnerová, Hanušovice n Textilní výrobky,
Kateřina Dvořáková, Libina

Další originální výrobky

JESENÍKY Ovocné destiláty a likéry, Dr. Richard
Jašš, Maršíkov n Rychlebské ovocné šťávy a mošty,
VS Rychleby s.r.o., Rychleby

JESENÍKY Bludovské masné výrobky, Bludovská
a.s., Bludov n Uzenářské výrobky z Bušína, MVDr.
Josef Klimeš, Bušín

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO Oderský kapr, DENAS
spol. s r.o., Studénka n Vyzrálé hovězí maso
z Moravanu, Selské škvarky z Moravanu, Uzené
speciality z Moravanu, Pečené výrobky z Moravanu, MORAVAN – masná výroba s.r.o., Petřvald

HANÁ Švestková povidla, Jiří Netopil, Žalkovice

n Přírodní ovocné mošty, Ondřej Špunda – Moštárna
Mezice, Náklo n Ovocné destiláty a likéry, Žešovská

pálenice s.r.o., Žešov

výrobky z Újezda, Zemědělsko-obchodní družstvo
vlastníků Újezd u Uničova, Újezd

ŠUMAVA Rendlovy tyčinky, Pouťové a ovocné
koláče, Bandur spol. s.r.o., Sušice n Krchlebský koláč,
Helena Konopíková – Krchlebské koláče, Krchleby
n Lenorské pečivo, Velká lóže pecařská, o.s., Volary
n Chléb Maďarský, Chléb Chalupářský, Chléb
Speciál, Dalamán – Chléb žitno pšeničný, Chléb bez
„éček” Libín, Chléb bez „éček” Boubín, Vladimír
Cais, Vlachovo Březí n Prachatické koláčky máslové,
svatební a tukové, Zemědělské zásobování a výkup
Prachatice, a.s., Prachatice

Dekorační pečivo

BROUMOVSKO : Kanafasy a žakáry v metráži
a výrobcích bytového textilu, Václav Zítka, Police
nad Metují

BESKYDY : Ručně tkané výrobky ze zbytkových
a použitých materiálů, Anna Smýkalová, Valašská
Polanka n Přikrývky, polštáře a další výrobky z ovčí
vlny, Beskyd Agro a.s., Palkovice n Ručně tkané
výrobky z přírodních materiálů, Ing. Lenka
Kovářová, Hovězí n Vlněné výrobky, pohankové
výrobky, Ing. Zuzana Bílková – BATEX, Palkovice
n Ručně tkané výrobky, Petra Pilná, Vsetín

HANÁ : Ručně plstěné výrobky, Milena Šálková,
Olomouc n Tkané výrobky, Miloslava Vlková, Příkazy

ŠUMAVA : Tradiční voskařství, Daniel Mareška, Sušice

n Dekorační výrobky ze sušených rostlin, Helena
Knězová, Hrádek n Šumavský samorost, Ing.
Vladislav Adamec, Prášily n Skřítci a bytosti ze
Šumavy, Jindřich Fábin, Švihov n Svíčky ze včelího
vosku, Martina Ratajová, Malčice n Vazby a dekorace

PRÁCHEŇSKO : Šperky z drátu kombinované se
sklem, Alena Marešová, Kožlí u Čížové n Dekorativní
výrobky ze skla, Dagmar Hálová, Lažánky n Ručně
vyráběné šperky, Diana Froňková, Kadov n Vinuté
perle a šperky z vinutých perlí, Mgr. Jana Koloušková, Katovice n Mísy ze skla, Šperky ze skla a skleněných korálů a polodrahokamů, Mgr. Věra Englichová, Čížová n Historické sklo, Václav Vlasák, Bělčice

HANÁ : Oděvní a bytové textilní výrobky z modrotisku a kanafasu, Ing. Arch. Zdeňka Giacintová,
Olomouc n Textilní hračky a kostýmy, NOE s.r.o.,
Lipník nad Bečvou

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO : Tkané výrobky, Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní
Poustevna, Horní Poustevna

PRÁCHEŇSKO : Březová košťata, Blanka Matoušková,
Radomyšl n Užitné a dekorativní výrobky z pedigu,
Dana Koubková, Blatná n Věnce, dekorace a aranžmá v přírodním stylu, Gabriela Šípová, Smetanova
Lhota n Výrobky ze sena, Irena Pribelská, Mirovice
n Proutěné výrobky z košíkářství Vášův mlýn, Jan
Smrt, Milevsko n Košíky z vrbového proutí, Josef
Vaněk, Blatná

ŽELEZNÉ HORY : zeleznehory.net, Jakub Ženka,
Pardubice n Bojanovská krajkovaná kresba,
Ludmila Sadílková, Bojanov

POLABÍ : Skleněné pilníky na nehty a kůži, Ručně
dekorované sklo, Blažek Glass s.r.o., Poděbrady

Tkané, pletené a plstěné
výrobky

BROUMOVSKO : Výrobky z ovčího rouna a tkané
výrobky z přírodního materiálu, Ines Šťovíčková,
Křinice n Vlněné výrobky, výrobky z vrbového
proutí, Jakub Tůma – Ekofarma Tůmovi, Dědov-Javor

ŽELEZNÉ HORY : Pracovní oděvy, OBZOR – výrobní
družstvo invalidů v Praze – závod Heřmanův Městec,
Heřmanův Městec

POLABÍ : Košíkářské výrobky z pedigu, Jaroslava
Ahnelová, Kouřim n Floristická tvorba, Vladislava
Langrová, Opolany n Košíkářské výrobky, Zuzana
Tilajcsiková, Veltrusy
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Oceněné potraviny, nápoje a přírodní produkty

ORLICKÉ HORY : Výrobky košíkářské dílny, Sdružení
Neratov – Kopeček, Rokytnice v Orlických horách

ORLICKÉ HORY : Brašnářské výrobky, Ladislav
Hemrlík, Rokytnice v Orlických horách

VYSOČINA : Užitková a dekorativní keramika,
Zdeněk Skřivánek – hrnčířství Havran, Bezděkov
ZÁPRAŽÍ : Keramické formy na pečení, Hrnčířství
Kalfus, Říčany, Turkovická keramika, Irena Pudíková,
Turkovice

MORAVSKÁ BRÁNA : Košíkářské výrobky z pedigu,
Ing. Marián Kolařík, Všechovice n Svíčky z pravého
včelího vosku, Jaroslav Juráň, Skalička

Rok 2012 – 2013 								

HANÁ Svatokopecké pivo, Ing. Ivo Hrdlička, Svatý
Kopeček
JESENÍKY Loučenské pivo Kvasslav, František
Halaxa, Loučná nad Desnou

BROUMOVSKO Biodžemy, Statek Tilia s.r.o.,
Radešov

KRKONOŠE Pražená káva VOLKAFE, Pavel Volk,
Trutnov

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO Ovocné šťávy, Firma
Stefan Oettel, Lohmen n Pochoutky z bylin a ovoce,
Permahof, Hohnstein n Děčínská jeřabinka, Valdemar
Grešík – Natura s.r.o., Děčín

ORLICKÉ HORY Rychnovská piva, Městský
Podorlický pivovar s.r.o., Rychnov nad Kněžnou
n Dobrušská piva (Rampušák, Dobrušská
jedenáctka), Staročeský pivovárek, s.r.o., Dobruška

Květiny a bylinky
JESENÍKY Konopný list a květ, MUDr. Iva
Pousková, Dolní Fořt n Rychlebské bylinné čaje,
VS Rychleby s.r.o., Rychleby
POLABÍ Ovocné stromky a růže, Ing. Jiří Novák –
Školky Kalvoda, Mcely n Hrnkové květiny,
Zahradnictví Jandl, s.r.o., Sadská
PRÁCHEŇSKO Sazenice růží, Miloslav Šíp, Blatná
ŠUMAVA Čerstvě řezané bylinky z Chluman, Obec
Chlumany, Chlumany
VYSOČINA Cílené bylinné směsi, Jana Hunalová,
Žirov n Bylinky od Ludmilky – čajové směsi,
Ludmila Horáková, Třebíč

Další přírodní produkty
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO Dřevěné uhlí, Správa
národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa
HANÁ Briketa ze slámy – biopalivo, Josef Dušek,
Dlouhá Loučka
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ Zahradnický substrát,
EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., Trhový Štěpánov
ORLICKÉ HORY Biobrikety, Ing. Petr Janovec AP
SERVIS, Pěčín n Mák modrý, LABRIS, s.r.o., Dobré
n Český slad, světlý, Staročeský pivovárek, s.r.o.,
Dobruška
POLABÍ Krmné směsi pro hospodářská zvířata,
KŘÍŽŮV MLÝN, s.r.o. PEČKY, Pečky
PRÁCHEŇSKO Zahradní žampiony, BUBU
žampiony, s.r.o., Předbořice
ŠUMAVA Houby ze Šumavy, Ječmínek s.r.o., Rejštejn
VYSOČINA Mačkaný oves z Vysočiny, Jaroslav
Cech, Stavboř n Žampiony, univerzální substrát,
Zdeněk Kittler, Velký Beranov n Kmín, mák modrý,
mák bílý, Zemědělská a.s. Krucemburk, Krucemburk
ŽELEZNÉ HORY Výrobní program SEKOL,
Ventura – Venkov, s.r.o., Přelouč

Rok 2012 – 2013								

Foto: Krkonoše – svazek měst a obcí

V Krkonoších můžete jezdit na kole
jen z kopce dolů!
Na pultech krkonošských informačních center na Vás čekají tři nově vydané publikace prezentující celý region Krkonoše. Jsou to Dlouhé sjezdy,
Krkonoše po celý rok a Tipy na výlety.
S podtituly Nejezděte v Krkonoších
na kole do kopce a Vydejte se cyklobusem a potom lanovkou... vyšel materiál
Dlouhé sjezdy. Koresponduje s tím, že
si cyklisté terény Krkonoš oblíbili, a proto je popularizace dlouhých sjezdů na
místě. Cyklobusem, lanovkou nebo
vlastní silou se vyvezete i se svými koly
co nejvýše. Pokocháte se nádhernými
panoramaty a vydáte se na cestu zpět,
vesměs z kopce. U každého tipu na

dlouhý sjezd je ilustrační mapa, která
vás zorientuje, kde se nacházíte a kudy
se vydáte. Trasy jsou vybrány napříč Krkonošemi, abyste měli příležitost navštívit a prohlédnout podstatnou část regionu. Publikace obsahuje popis patnácti
doporučených tras s podrobným popisem v češtině, angličtině, němčině a polštině a přehlednou mapkou.
Další tiskovinou je skládačka Krkonoše po celý rok, která představí hory zážitků po celý rok – ve stručnosti seznámí
s možným celoročním aktivním vyžitím
v regionu. Ukáže nejvyšší české hory jako
romantickou horskou krajinu, bohatou
na malebné přírodní scenérie, folklór
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a tradice. Nabídne upoutávky na vycházkové, naučné a turistické trasy a cesty,
které jsou značeny ukazateli a piktogramy a vybaveny panoramatickými mapami, místy i odpočívadly. Pozve na krkonošské rozhledny a další místa krásných
výhledů. V kapitole Sportem k lepší náladě a dobrému zdraví pozve na sport na
kolečkách, kam patří např. i bobové dráhy, vyzve k letu ve výškách na paraglidingu, pozve k vodě anebo na vodu, do
sedla koně, ale i za technickými památkami. Zimní kapitola se věnuje nabídce
lyžařského sportu – sjezdového a běžeckého, ale i dalším možnostem jak pěkně
a zajímavě prožít volný čas.
Tipy na výlety vznikly s cílem připomenout a představit široké veřejnosti
i méně známá místa krkonošských měst
a obcí, jejich blízké i vzdálenější okolí.
Nejenom nejvyšší partie hor se svými
nádhernými přírodními útvary a panoramaty okouzlí v každém ročním období. I jinde je mnoho zajímavostí, které
publikace nabízí jako cíle výletů a zdroj
inspirace a poučením. Prostřednictvím
muzeí a expozic je uchována trvalá připomínka historie a odkaz někdejšího života místních obyvatel. Soubory jedinečných staveb, romanticky rozesetých
v krajině, představují promyšlenou architekturu usedlíků. Naučné stezky rozšíří
povědomí o navštívených místech. Sakrální památky jsou symbolem zdejších
duchovních hodnot. Úžasný panoramatický rozhled po výstupu do míst dalekých výhledů potěší nejedno oko. -dp-

Tradiční řemesla Železných hor –
od dob Keltů až po současnost

To, že v minulosti souvisela řemesla
s obživou a výrobou věcí potřebných
k životu, je dávno známou skutečností.
Když se dnes setkáváme s generačním
dědictvím řemeslným nebo stavebním,
je to shledání hodné úcty a uznání.
Vítejte do kraje zemědělců a mlynářů, kovářů a kameníků, tkalců a krajkářek, cukrovarů a dřevěných hraček,
perleťářství a výšivek, chovatelů koní
a dalších a dalších profesí a řemesel,
jejichž tradice se vinou krajinou Železných hor jako řeka Chrudimka od
dob starých Keltů až po dnešní moderní a uspěchané dny.
Když zmiňujeme naše předky Kelty,
pojďme se podívat, kde zanechali své
stopy v malebné krajině našeho regionu. Známá keltská expozice na zámku
v Nasavrkách (na kterou navazuje naučná stezka k bývalému oppidu v obci
Hradiště), bude v blízké budoucnosti
doplněna senzačním zážitkem v podobě Archeoskanzenu, který vyrůstá
na okraji Nasavrk.
Při oslavách keltských svátků Lughnasadu nebo Samhainu můžeme
každoročně sledovat umění mistrů
kovářů, od ukázek pro náš kraj typické tavby železné rudy až po výrobky dnešních šikovných řemeslníků,
z nichž mnozí se nyní mohou chlubit
i certifikáty železnohorského regionálního produktu.

Železné hory byly vždy a stále zůstávají porostlé hustými kvalitními lesy,
jejichž dřevo sloužilo již našim dědům. Historie vyřezávání dřevěných
výrobků pro praktické užití v domácnosti či hraček je velmi dlouhé a známé především východně od Železných
hor. Pletené výrobky z proutí a pedigu
nebo sochy vyřezávané motorovou pilou jsou pojmy podstatně mladší a patří také mezi řemeslné skvosty, které
byly ohodnoceny certifikací regionálního produktu.
Perleťářství, výšivky, krajkářství,
tkalcovství lnu, ale i modrotisk a batika patřily v minulosti k důležitým
zdrojům obživy našich babiček. Tyto
dnes téměř zapomenuté živnosti na
své oživení ještě čekají. Jejich ukázky nás dnes oslovují na bezpočtu lidových jarmarků a trhů, kde hledáme
naše zapomenuté kořeny.
Více na www.zeleznohorsky-region.cz.

Pozvánka do Železných hor
Vybrané akce po celý rok:

Dny Železnohorského regionu (18.–
21. 4. 2013) • Tradice Železnohorského regionu, Areál rozhledny Barborka v Horních Raškovicích (22. 6.
2013) • Keltský svátek Lughnasad,
Nasavrky (3. 8. 2013) • Svatováclavské kejklování, Mladotický mlýn
(27.–29. 9. 2013).
Více informací v Kalendáři akcí na
www.regionalni-znacky.cz a na www.
zeleznohorsky-region.cz.

Jezdectví v Moravském
krasu
V Řícmanicích existuje občanské sdružení Šemík, zaměřené na pedagogicko-psychologické ježdění na koni, rekondiční jízdy a náplň volného času dětí.
V rámci páté výzvy uspělo s projektem
na pořízení přívěsu pro přepravu koní
do místa konání akcí, auta – dodávky
sloužící pro dovoz krmiva a zároveň jako
tažné vozidlo pro koňský přepravník.
Součástí projektu je i zakoupení dvou
jezdeckých sedel vhodných pro turistické ježdění a základní výcvik jezdce.
„Nebyli jsme schopni zajistit vlastními silami přepravu koní na akce konané
ve větší vzdálenosti, problémem byl
i dovoz krmiv. Byli jsme odkázáni na
smluvní dopravce,“ uvedla Lenka Lišková ze sdružení Šemík. Auto a vozík
bude sloužit k dopravě koní po regionu
Moravský kras a Jihomoravském kraji.
Umožní dětem účast na regionálních
i nadregionálních akcích, k nimž patří
například Mosty – veletrh pro handicapované v Přerově, Den Koní ve Vyškově,
Jezdecké propagační soutěže v Březině
nebo Jezdecké hry pro veřejnost na Farmě Bolka Polívky v Olšanech.
Projekt počítá i s pořízením dvou westernových sedel. „Tato sedla jsou pohodlnější a především bezpečnější pro
koně i jezdce. Ten má i díky bezpečným
třmenům větší jistotu, jeho stabilita je
vyšší. Sedláři dávají na tato sedla prakticky celoživotní záruku, je to vlastně
umělecké dílo,“ přiblížila Lenka Lišková.

Lanový park v lomu
u Lipovce
Zvýšit si adrenalin na lanovce, zažít pocity horolezce na lezecké stěně nebo překonat strach z výšek na lanové dráze? To vše
nejspíš už příští rok zažijí lidé v areálu
lomu Velká dohoda v Lipovci. Na vybu-

Vánoční krkonošský
hubovec

Foto: © Aleš Vaníček

Pozvánka do Krkonoš
Pašeráckej vejkend (masopustní veselí) v Rokytnici nad Jizerou (15. –
16. 2. 2013) – V pátek 15. 2. odpoledne se můžete těšit na jarmark na
náměstí v Rokytnici nad Jizerou a večer na Sjezd Pašeráků na Studenově.
Po celou sobotu pak bude možné pašeráky vidět ve Skiareálu Horní Domky (www.rokytnice.com).

Vybrané akce po celý rok:

Májový jarmark, Jilemnice (18. 5.
2013) • Den lidových řemesel, Žacléř
(5. 7. 2013) • Krakonošova tržnice,
Roztoky u Jilemnice 13. – 14. 7. 2013,
• Porcinkule, Hostinné (2. – 4. 8. 2013)
• Den lidových řemesel, Kohoutov
(10. 8. 2013) • Maršovská pouť, Horní
Maršov (17. 8. 2013) • Rudolfovy slavnosti, Svoboda nad Úpou (21. 9. 2013)
• Vánoční trh, Hospital Kuks (9. – 10.
11. a 16. – 17. 11. 2013) • Řemeslný trh
pod obry, Hostinné (17. 11. 2013) •
Malé adventní trhy, Společenské centrum UFFO Trutnov (12. – 14. 12.
2013) • Vánoční jarmark s ohňostrojem, Jilemnice (14. 12. 2013).
Více informací v Kalendáři akcí na
www.regionalni-znacky.cz.

dování lanového parku za zhruba půl druhého miliónu korun má totiž společnost
Přírodní Areál Velká Dohoda už přislíbenou i dotaci ve výši více než osm set tisíc
od Místní akční skupiny Moravský kras.
„Areál lomu volal po podobném využití, proto jsme se do toho pustili. Bez
dotací svépomocí by to asi nešlo. Zatím
ale nevím, jak a kdy peníze dostaneme,
i když přislíbené je máme,“ poznamenal
jednatel společnosti Evžen Tomášek.

Už příští sezónu chce návštěvníkům
Velké dohody nabídnout tři sta metrů
dlouhou lanovku či dětský lanový park
„Lanáček“ s překážkami umístěnými jen
nízko nad zemí. V areálu Velké dohody
má v budoucnu vzniknout také muzeum
vápenictví, nebo spíše populárně-naučné
centrum o vápenci a třeba i ekologii. Na
ně ale dotace zatím nezbyly.

Šumajzl z Moravského
krasu
Šumajzl, kočičí svatba, šoulet … – to
jsou názvy, se kterými se můžeme
setkat u variací pokrmu využívajícího v základní variantě tři nejlevnější a nejběžnější suroviny našich
předků – fazole, hrách a kroupy.
Upravovaly se i s různým kořením
jako česnek a majoránka, případně
v době hojnosti i s masem – uzeným,
drůbežím či vepřovým.
500 g fazolí, 500 g velkých krup, 2 velké cibule, 100 g sádla, 100 g škvarků,
sůl, pepř
Den předem namočené fazole uvaříme
ve stejné vodě doměkka. Ve slané vodě
uvaříme kroupy a smícháme je s fazolemi. Nadrobno nakrájíme cibuli,
osmažíme na sádle, nakonec přidáme
škvarky a vmícháme do krup s fazolemi. Podle chuti přisolíme a opepříme.
Podáváme s chlebem a kyselými okurkami nebo kysaným zelím.

Rok 2012 – 2013 								

Podkrkonoším po nových naučných stezkách

5 hrstiček sušených hřibovitých hub,
1 větší nebo 2 menší cibule, sádlo
nebo olej, 12 rohlíků, mléko, minimálně 250 g uzeného masa (může být
tučnější, kdo má jak rád), 5 vajec,
4 stroužky česneku, sůl, kmín, majoránka, pepř, sladká mletá paprika,
muškátový oříšek, mateřídouška
(není úplně nezbytná), všechno dle
chuti
Houby namočíme do rána do vody,
druhý den mírně osolíme a povaříme do měkka, dle potřeby pak scedíme a nakrájíme na menší kousky.
Vodu z hub můžeme přidat do rohlíků spolu s mlékem. Cibuli nakrájíme a osmažíme na sádle nebo oleji
do zlatova. Rohlíky nakrájíme na
kostičky a namočíme v mléce. Na
kostičky nakrájíme i uzené maso
a smícháme se všemi ostatními surovinami. Na plechu s vysokým okrajem rozpustíme sádlo nebo nalijeme
olej, aby tuková vrstva byla asi 0,5–
1 cm, na teplý tuk vlijeme umíchanou
směs a při teplotě 175 °C pečeme
v troubě do zlatova (asi hodinu), aby
měl hubovec křupavé kůrky.
V mnoha krkonošských domácnostech je podáván na štědrý den k obědu. Dobrou chuť.

Račte vstoupit do
Moravské brány

V kraji dobrého jídla, šikovných řemeslníků, bohatých tradic a úcty k historii
našich předků je od roku 2012 udělována značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.
Mezi prvními získaly například mléčné výrobky z rodinné firmy Farma Zdeňka. Jedná se o mléčné dobroty, jako je
tvaroh, měkké a polotvrdé sýry, ale také
kysané výrobky zákys a podmáslí a máslo ze skutečné smetany. Věhlas jejich výrobků vyráběných z výběrového mléka
od vlastních krav sahá daleko za hranice
regionu.
Zemědělské družstvo Partutovice pořádá každoročně na svátek s. Václava
Bramborový den, který je znám na celém území Moravy i Čech. I jejich brambory (sadbové a konzumní) se mohou
pyšnit značkou MORAVSKÁ BRÁNA
regionální produkt®. Na Bramborovém
dni jsou nejen nabízeny k prodeji, ale
potěší návštěvníky i formou ochutnávky
jen tak vařené, v bramborovém guláši,
bábovce a dalších dobrotách.
Šikovnost a nápaditost místních
umělců je v regionální značce zastoupena panem Igorem Burešem a Mariánem
Horákem, kteří ve svém Sochařském ateliéru DŘEVOTVOR v Ústí tvoří převážně ze dřeva plastiky, figury i užitné
předměty podle vlastních i dodaných
předloh a návrhů.
Přehled všech oceněných výrobků najdete na webové stránce www.regionalni-znacky.cz/moravska-brana a často jsou
prezentovány a nabízeny na tradičních
akcích v regionu, jako jsou Farmářské
trhy, Dny kultury na zámku v Hranicích,
Den s regionem Hranicko a dalších.
Neváhejte navštívit Moravskou bránu,
zelený most na půli cesty mezi Olomoucí a Ostravou.

O víně (Kuks)

Foto: © Dezidor

Malebná krajina Podkrkonoší je charakterizována přírodními zajímavostmi, lidovou architekturou, pískovcovými památkami a podhorské klima jej předurčuje pro
turistiku a letní rekreaci. V Podkrkonoší
se nalézá nespočet krásných historických
objektů, jeden však stojí opravdu za to,
Kuks!
Kuks je znám především díky baroknímu Hospitalu hraběte Šporka s unikátní
kolekcí soch Neřestí a Ctností Matyáše
Bernarda Brauna. Při návštěvě Kuksu vás
ale jistě očaruje i kaskádové schodiště, jediný pozůstatek někdejších lázní. Po obnově kamenných částí dnes opět proudí
lázeňská voda kaskádovitým zábradlím,
od jara do podzimu vytéká z lastur v rukou Tritonů. Schodiště je místem příjemného zastavení, kde odlesky slunce vytvářejí zajímavé světelné efekty.
V roce 2005 byl v obci Kuks znovuobnoven historický vinohrad „Nad zámkem“.

Kromě tradičních burgundských odrůd tu
je vysazena i kdysi tradiční a dnes téměř
zapomenutá odrůda Tramín bílý zvaný
Brynšt. Zde také začíná i Naučná vinařská
stezka, která návštěvníky seznamuje s historií a současností vinařství, s prací na vinohradu během čtyř ročních období a odrůdami vinné révy. Stezka pokračuje do
sklepení v Galerii českých vín s obsáhlou
kolekcí vín českých vinařů v Hospitalu
Kuks. Zájemci si mohou rozšířit všeobecné znalosti o víně, o jeho výrobě a dělení,
a v neposlední řadě si zde mohou zakoupit
víno, které bylo v roce 2011 oceněno značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.

Holovousova stezka

Tato naučná stezka má jedenáct zastavení a informuje o historických zajímavostech obcí Holovousy, Chodovice a okolí.
Průvodcem po stezce je pán z Holovous,
podle legendy zakladatel obce. U vodních
nádrží naleznete sochu vodníka, u Čertovy lávky skulpturu čerta a pramen živé
vody střeží studánková víla. Stezka je vybavena lavičkami a informačními tabulemi. Více na www.holovousy.cz.

Hořice

Město Hořice se nachází na jižních svazích Hořického chlumu. Hořice jsou
známé díky kvalitnímu pískovci, jehož
zpracování bylo podnětem k založení
sochařsko-kamenické školy. Vazbu na
pískovec a sochařství naleznete na každém kroku – sochy a plastiky jsou rozesety po celém městě.
Při prohlídce Hořic můžete využít
procházkového okruhu, který je dopl-

Zvykoslovný lidový rok v Těšínském
Slezsku
V Těšínském Slezsku a tedy i ve Slezských Beskydech – obdobně jako v jiných
částech Polska, Slovenska, Čech nebo
Moravy – byly lidové obyčeje a výroční
zvyky spolu se systémem úkonů, rituálů
a pověr, které je doprovázely, spojené se
střídajícími se ročními obdobími, vegetačním cyklem rostlin a církevními svátky. Byly v těsném spojení s činnostmi, jež
doprovázely zemědělskou a pasteveckou
komunitu.
Cyklus každoročních obřadů lze rozdělit na několik zásadních období: advent, Vánoce, masopust neboli karneval, velký půst, Velikonoce, Svatodušní
svátky a tzv. mezidobí od prvního dne
po Božím Těle do první adventní neděle. V tradiční společnosti se každé
období ještě členilo na menší časové
intervaly, které jako celek vytvářely
každoročně se opakující systém rituálů
přechodu z jedné fáze života (náboženského, hospodářského, společenského)
do fáze následující. Mnoho z úkonů, jež
tyto rituály doprovázely, mělo praktické použití, a také bylo zatíženo nadpřirozenými sankcemi, které sloužily
k zahánění zla a k zajištění úspěchu.
Každoroční obřady a lidové zvyky
se pojí s různými oblastmi společen-

ského, náboženského a hospodářského
života obyvatel Těšínského Slezska. Do
jisté míry odrážejí historicko-kulturní
kontext, v jakém se utvářelo a fungovalo vědomí o světě u zdejších obyvatel.
Můžeme v nich pozorovat jak součásti
agrární, milostné, matrimoniální magie, tak i ty spojené se zajištěním zdraví
– lidem i živému inventáři. Důležitou
úlohu tady sehrávala symbolická funkce daru a protidaru, kterou pozorujeme
u skupin koledníků.
Když se podíváme na lidový a církevní rok z hlediska obřadů, na prvním místě se vyjímají věštecké praktiky matrimoniální povahy, jež probíhaly
v předvečer svátku sv. Ondřeje (Andrzejki). Prováděly je svobodné dívky ke konci mezidobí nebo začátkem
adventu. Vedle nich můžeme zmínit
barborkové zvyky spojené s životem
a fungováním hornického stavu, pojí
se sv. Barborou (4. 12.). Důležitým bodem v kalendáři je svátek sv. Mikuláše
(6. 12.). Toho dne navštěvovala domy
a děti, které v nich bydlely, postava sv.
Mikuláše spolu s čertem a andělem.
V horských oblastech (např. Istebná,
Koniaków, Jaworzynka) byly známy
skupiny koledníků, tzv. mikulášů, kte-
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něn tabulemi podávajícími informace
i historii města a nejbližším okolí. Místem relaxace a odpočinku jsou Smetanovy sady, městský park, kde jsou umístěny plastiky z počátku 20. století.

Cuketový tatarák
na topinky

Pozvánka do Podkrkonoší
Vybrané akce po celý rok:

Harantovské slavnosti historického
zpěvu na hradu Pecka a v kostele sv.
Bartoloměje, Pecka (červen 2013),
www.obec-pecka.cz • Mezinárodní
folklorní festival „Pod Zvičinou“,
Lázně Bělohrad (červen 2013), www.
lazne-belohrad.cz • Sochařské sympozium, Hořice (červenec 2013)
www.horice.org

Muzikanti –
podkrkonošská úprava
1 kg kysaného zelí, cukr, sůl, 1 kg vařených brambor, 100 – 150 g hladké mouky, 1 vejce, sůl, 4 lžíce sádla, 2 cibule
Zelí zalijeme vodou a dáme vařit.
Uvařené brambory oloupeme, umeleme nebo nastrouháme a na vále
zpracováváme jen s malým množstvím mouky, vejcem a solí. Z těsta
vyválíme tenký plát, nakrájíme z něho
čtverečky a opékáme je po obou stranách na pánvi nebo na vymazaném
plechu v troubě. Opečené bramborové čtverečky sypeme do hlubší mísy,
promastíme je cibulí osmaženou na
sádle a pak vše promícháme se zvlášť
uvařeným zelím, které jsme předem
dochutili podle potřeby solí a cukrem.
Podáváme s horkým mlékem.

ré se členily na bílé a černé, a navštěvovaly goralská stavení. Svátek sv. Lucie,
13. 12., se pojí s tzv. Luckami, které navštěvovaly domy (ženy oblečené do bílého roucha, zametaly husím křídlem
kouty jizby, což mělo vyhnat zlé duchy).
Počínaje tímto dnem se po následujících 12 dnů pozorovalo počasí s cílem
zjistit, jaký bude nadcházející rok. Věřilo se také, že toho dne jsou obzvláště
aktivní čarodějnice – osoby, jež mohou
uřknout – prováděly se tedy četné úkony, které měly ochránit lidi, inventář
a domy od jejich kouzel. Důležitými
dny v tomto období byl nejkratší den
v roce připadající na sv. Tomáše
(21. 12.) a zvláště Wilija (Štědrý den,
24. 12.). Se Štědrým dnem se pojily
četné zákazy a příkazy – vyplývalo to
z přesvědčení, že jaký bude Štědrý den,
takový bude příští rok. Mnoho věšteckých a magických činností bylo spojeno
se štědrovečerními pokrmy a stolem.
Gody (Vánoce a novoroční, 25. 12. –
6. 1.) byly obdobím hlubokých náboženských prožitků, ale také obdobím, během něhož domy navštěvovali
koledníci, winszownicy, połaźnicy,
pastuszkowie, nebo Tři králové, nesoucí s sebou dar slova. Masopust, jenž
následoval po Vánocích, byl obdobím
zábav, pobaby (sousedské výpomoci)
a zvyků spojených se sv. Blažejem
(3. 2.), mezi které se řadilo přikládání
svící ke krkům věřících (shromážděných v katolickém kostele). Tyto svíce
se jmenovaly błażejki, mělo to ochránit
před nemocemi hrdla. O dva dny později (5. 2.), na sv. Agátu, byla svěcena
sůl. Na toto období připadá také Tlustý
čtvrtek (poslední čtvrtek před postní
dobou) a ostatki (poslední 3 masopustní dny, známé na Moravě jako vostatke,
končiny nebo fašank). Se začínajícím
obdobím velkého půstu (od Popeleční
středy) se pojí Grzegorze (Řehoři – skupinky chlapců s ozdobenými větvičkami, kteří zpívali a přáli hospodářům
zdárné jaro a za to byli obdarováni
drobnými dárky), vyvádění Marzanny (Morany), byla to slaměná figurína, s níž se chodilo od domu k domu,
a zpívaly se přitom písně, následně byla

Kozí dvorek
Jsme ekologicky hospodařící rodina
v malé vesnici Olešenka na Vysočině
a chováme zde mimo jiných zvířat kozy
a ovce. Zamilovali jsme si kozy hnědé
české krátkosrsté, jsou to milé společnice a mléko od nich je lahodné. Z kozího
mléka vyrábíme celou řadu mléčných
produktů, které jsou vhodné nejen pro
milovníky kozích pochutin, ale i pro
děti, alergiky, lidi s kožním onemocněním či zažívacími problémy, anebo jednoduše pro ty, kdo jsou rádi, když vědí,
co jí a odkud to pochází.
Pokud byste rádi nahlédli, jak to u nás
na kozím dvorku vypadá, sledujte náš
kalendář akcí na www.kozidvorek.cz,
kde uvádíme dny otevřených dveří. Při
takovém dni se můžete podívat, kde kozy
chováme, vyhnat je s námi na pastvu,
skotačit s kůzlaty a ochutnat naše výrobky. Nakoupit můžete přímo ze dvora, na
trzích nebo v prodejnách zdravé výživy.
Jako malou ochutnávku Vám přináším recepty kozí babičky:
vhozena do vody. Děvčata také navštěvují stavení se zeleným ozdobeným
stromkem moiczek (goiczek). Důležitá v tomto období byla Květná neděle,
jejíž atribut, palma (vyrobená hlavně
z vrbových kočiček), měla své magické využití mj. v lidovém léčitelství. Se
Svatým týdnem se pojí také chození
s Judoszym (Jidášem – slaměný panák),
chodilo se za zvuků dřevěných klepadel, po obchůzce byl shozen ze stromu
nebo vysoké budovy, bit a pálen), čestné stráže v kostelech u Hrobu Páně,
pečení murzinów neboli szołdry, a magické činnosti agrární povahy spojené
s probouzením rostlin k vegetaci.

Období Velikonoc se pojí se śmiergustem (pomlázkou) a s chozením
děvčat s už zmíněným goiczkym. Po
Velikonocích, někdy kolem svátku sv.
Jiří (24. 4.) probíhalo první vyhánění
dobytka na pastvu, ale také stawianie
moja (stavění máje) (30. 4.) a jeho bulanie (kácení) (31. 5.) a také miyszani
łowiec (na Valašku redyk), starý pastevecký zvyk spojený s prvním výhonem
ovcí na salaš (konal se ve druhé polovině května). Období svatodušních
svátků se pojí se smažením míchaných
vajec s pažitkou u ohňů na pastvinách
a katolickým Božím Tělem, během něhož se procesí zastavuje u čtyř oltářů
ozdobených břízovými větvemi – věřící si tyto větvičky berou domů, aby
ochránily dům a členy domácnosti
před zlem. Téhož dne končí také zákaz
koupele v řekách a rybnících.
V mezidobí zaujímá významné místo předvečer svátku sv. Jana, kdy se konaly wianki (svobodné dívky pouštěly
věnečky po vodě), sobótki (zvyk, podle
něhož mladí lidé hledali mytický květ

1 střední cuketa, 2 cibule, 2 vejce, 150 g
strouhaného polotvrdého kozího sýru,
sůl, panenský olivový olej a ostrý kečup
na ochucení, špetka čerstvě umletého
barevného pepře
Cuketu oloupeme, zbavíme dužniny
a jemně nastrouháme, osolíme. Na
pánvi zpěníme cibuli, přidáme cuketu,
ze které je vymačkaná přebytečná
voda, pepř, sůl a kečup a podusíme. Do
podušené cukety vmícháme vejce a po
zchladnutí strouhaný sýr. Potíráme na
suché topinky potřené česnekem.

Sýrovník
0,5 kg kozího čerstvého sýra, ¼ l mléka,
4 celá vejce, 1 velká cibule, ¼ až ½ staršího chleba, hrst petrželové natě, špetka
chilli, majoránka, sůl
Do mléka krátce namočíme kousky
chleba a postupně přidáváme ostatní
nakrájené suroviny – sýr, cibuli, petrželovou nať a vejce. Ochutíme, rozmícháme a vložíme na pečící papír do
pekáčku. Pečeme v troubě při 180°C
asi 20–30 min. Podáváme samotné,
s vařenými bramborami nebo chlebem, výborný je i za studena.

kapradí), pletly se zvláštní věnečky
z bylin, které měly využití v lidovém
léčitelství. Mezidobí je obdobím práce
na polích (žně). S tímto obdobím se
pojí svěcení bylin na svátek Nanebevzetí Panny Marie (den Matky Boží
Bylinné – 15. 8.), ale také żniwówki
(dožínky), wykopki (kopání brambor),
rosod neboli konec salašnického pasení
ovcí, jenž připadá na den sv. Michala
(29. 9.), sběr plodin, ovoce, doba kysání zelí. Na listopad připadá Slavnost
Všech Svatých (1. 11.) a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2. 11.).
V souladu s lidovými znalostmi je den
sv. Martina (11. 11.) počátkem zimního období. Toho dne se zabíjely husy
a doma se začínalo společné předení
(přástky), vyloupávání fazolí a hrachu
nebo draní peří tzv. szkubaczki.
Některé z dávných zvyků žijí nadále, avšak v okrojené, pozměněné formě
přizpůsobené jinému historickému,
kulturnímu a společenskému kontextu.
Mnoho činností, které tyto zvyky doprovázely, zmizelo, jelikož postrádaly
vztažný bod k měnící se civilizační realitě, jiné se k nám nesměle vracejí spolu
s nově oživovaným zájmem o rukodělná řemesla, tradice a kulturní paměť
svébytných území, mezi něž Těšínské
Slezsko nepochybně patří.
Text: Grzegorz Studnicki, Leszek Richter
Ilustrace: Antoni Szpyrc

Pozvánka do Gorolské Swobody
Vybrané akce po celý rok:

„Stavění máje” spojené s „Gorolským
jarmarkem”, Jablunkov, Městský lesík,
(27. 4. 2013) • 8. Den tradic a regionálních krojů, Český Těšín, náměstí,
(květen 2013), folklorní soubory, muziky, pěvecký sbor, zpěváci a vyprávěči
z Těšínského Slezska a folklorní těleso
z Polska; ukázka lidových řemesel a rukodělné výroby krojů, krojových doplňků včetně šperků, spojená s možností
vlastnoručního vyzkoušení a zakoupení
hotových výrobků • Gorolski Święto,
Jablunkov, třídenní folklorní festival
(srpen 2013).
Více informací www.pzko.cz.

Rok 2012 – 2013 								

Nadšenci se zlatýma rukama
Byla to nabídka, kterou se neodmítá,
a bylo nemyslitelné ji nevyužít. Celých
dvanáct hodin jedné krásné soboty
24. března novináři z obou stran řeky
Olzy objížděli Těšínské Slezsko – od
Těšína, přes Vendryni, Bystřici, Jablunkov, Mosty u Jablunkova, s krátkým
výletem do oblasti Horních Kysuc na
Slovensku a zpátky přes Jaworzynku,
Istebnou, Ustroń do Těšína, aby prezentovali zajímavé lidi, jejichž vášní
jsou tradiční řemesla a ruční umělecká výroba. Pořadatelem výpravy Stezkou řemesel a tradičních výrobků byl
Zámek Těšín a Regionální muzeum
Adama Sikory u Místní skupiny PZKO
v Jablunkově.
„S ředitelkou Zámku Těšín, Ewou Gołębiowskou,“ vysvětluje počátky spolupráce Leszek Richter, ředitel Regionálního muzea, „jsme hovořili poprvé na
témata spojená s řemesly během akce
Miyszani łowiec asi před 6 lety na Stecówce. No a pak bylo Regionální muzeum
pokaždé partnerem Zámku během realizace projektů z Fondu mikroprojektů,
které se týkaly Stezky tradičních řemesel
v Těšínském Slezku a Akademie tradičních řemesel. Regionální muzeum bylo
partnerem opravdu rovnoprávným. Pokud se jedná o studijní cestu pro noviná-

ře, bylo Regionální muzeum zodpovědné
za její část na české straně Těšínského
Slezska a v Horních Kysucích.“

Tradiční perník
Dagmar Lachmanová pochází z Frýdku-Místku, bydlela také v Ostravě, dnes nás
uvítala doma v Bystřici a vede nás do
patra do kuchyně, která je zároveň její
dílnou. Vůně perníku se nese celým domem. Zálibu ve zdobení perníku zdědila po mamince. Inspiraci získává z regionálního folkloru, vytváří motivy, po
nichž je poptávka a které jí samotné přinášejí radost. Samozřejmě k nim patří
sváteční motivy na Boží hod vánoční,
Velikonoce, ale také srdce, zvířátka,
podkovy, košíčky.
Perníčky peče, zdobí a prodává sama,
protože prodávající musí mít náležitý
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vztah k prodávanému zboží a stánek
s perníky musí náležitě vypadat. Udělení certifikátu „GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt®” vedlo k rozšíření jejího odbytiště a navázání vztahů
s kolegy z Polska. Perníky nabízí především na různých akcích v okolí. „Jelikož
se jedná o živý region s tradicemi,“ objasňuje, „koná se zde velké množství
folkloristických akcí, na nichž lidé vyhledávají dávné řemeslné výrobky a pečivo,
nemusím cestovat po celé zemi“.
Jak dlouho trvá ozdobení perníčku
ve tvaru velikonočního vajíčka? „Nepracuji se stopkami,“ směje se Lachmanová, načež zdobí perník, abychom
mohli sami zjistit, jak dlouho jí to trvá.
Nikdo jí nepomáhá, pokud intenzivně
pracuje po celý den, dokáže upéct
a ozdobit 8–9 plechů po 24 kusech perníčků. Používá pouze přírodní ingredience. Med je konzervačním prostředkem, a tak je spotřební lhůta na její
výrobky jeden rok. Ke zdobení používá
cukrovou polevu bílé a jemně růžové
barvy. Chemická barviva tady nenajdeme, růžovou barvu získává přidáním
šťávy z červené řepy.

Vůně dřeva
V Jablunkově přijíždíme nejdřív k Domu
PZKO, kde nás vítá Leszek Richter. Hovoří o letošním jubileu 65 let PZKO,

zve novináře na Gorolski Święto. Vypravuje o dějinách sídla jablunkovských členů PZKO. Opravený objekt
plní v současné době úlohu jablunkovského domu kultury.
Ve velkém sále na nás čekají tři místní řezbáři, dva z nich jsou současně i hudebníky. Jan Czepiec vypravuje o trombitě, pomocí níž se kdysi dorozumívali,
Gorale v horách. Vtipně ji přirovnává
k mobilnímu telefonu. Ukazuje, jak je
potřeba složit ústa, aby se na ní dalo
hrát. Kromě trombit vyrábí také sochy
ze samorostů a věnuje se výrobě předmětů z kořenů stromů.
Otmar Kantor tvoří dřevořezby – figurální, plastiky, misky, hračky pro děti.
V loňském roce získal během IX. mezinárodní soutěže tradičních hraček pořádané Regionálním kulturním střediskem v Bielsku-Białé II. cenu v kategorii
tradiční lidová hračka. Jak se ukáže kvečeru, v Ustroni se seznámíme s dalším
laureátem této soutěže. Inspiraci pro své
sochy hledá Kantor v minulosti Těšínského Slezska. Pracuje především s lipovým dřevem. Jeho výrobky nesou
značku Górolsko Swoboda regionální
produkt. Je také jedním z mála, který
ovládá hru na gajdách.
Značku „GÓROLSKO SWOBODA
regionální produkt®” nesou také výrobky Stanislava Baselidese. Věnuje se

opracovávání samorostů z kořenů stromů, ruční výrobě ozdobných holí
z místních dřevin s motivy zvířat z beskydských lesů, rostlin a horské přírody.
Je samouk. Výroba jedné hole mu zabere dva týdny. Obdivujeme, jak na
kmenech z menších stromů s větvemi
uřezanými trochu dále od kmene, vznikají lehce rozeznatelné hlavy zvířat, divočáků, jelenů, ptáků atd.
Zdroj: měsíčník „Zwrot”; www.zwrot.cz,
celý text je publikován na www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda
Text a foto: Czesława Rudnik

Kam na výlet v Kraji blanických rytířů

D O P L Ň O VAČ K A s t a j e n k o u

V tajence se ukrývají dvě vlastnosti, které jsou společné pro všechny výrobky a produkty s regionální značkou. Většinu odpovědí naleznete na www.regionalni-znacky.cz.

ParaZOO ve Vlašimi
V paraZOO ve Vlašimi lvy ani slony
nenajdete. ParaZOO je vlastně expozicí záchranné stanice pro živočichy
ČSOP Vlašim a jsou zde umístěna zvířata, která pro svůj handicap už není
možno navrátit zpět do přírody. Pomocí jejich příběhů se zde návštěvníci
mohou seznámit s důvody zraňování
zvířat v krajině a naučit se, jak zvířatům v přírodě i ve městě pomáhat.
Součástí paraZOO je také expozice

ptačích budek a uměle vytvořených
úkrytů pro živočichy vhodných k oživení zahrad, ptačích siluet či expozice
zaměřená na nástrahy číhajících na živočichy v přírodě.
„Lidé si zde můžou prohlédnout asi
pětatřicet druhů volně žijících živočichů,
dozvědí se mnoho zajímavého o jejich životě a o příčinách zraňování zvířat v kulturní krajině,“ řekla vedoucí záchranné
stanice Michala Musilová s tím, že se
zde navíc naučí, jak lze některým zraněním zvířat předcházet.
K největším atrakcím paraZOO patří vydra Bublina, která předvádí návštěvníkům své plavecké umění. Děti
také zaujmou hbité veverky nebo mluvící krkavec a straka. Největším obyvatelem paraZOO je desetiletý rys ostrovid Míša.

Při kupování vstupenek narazí návštěvník také na výrobky se značkou
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®, které jsou v pokladně
v prodeji. Díky spolupráci s regionálními výrobci vznikly dokonce originální
propagační předměty – hrníčky a textilní hračky, jejichž koupí mohou návštěvníci přispět na péči o handicapovaná zvířata. Více na http://www.csopvlasim.cz.

Blanický cyklorytíř
18. 5. 2013 proběhne již 8. ročník tradiční cyklistické akce v okolí Blaníku
s názvem Blanický cyklorytíř. Účastníci
si mohou zvolit ze dvou různě náročných tras. Všichni, kdo dojedou do cíle,
budou pasování na cyklorytíře a obdrží
pamětní list. Akce je vhodná i pro děti.
Více na www.blanicti-rytiri.cz.

Seznam prodejních míst
Na tomto místě vám nabízíme seznam prodejních míst certifikovaných výrobků. Regionální produkty můžete nakoupit také
v internetovém obchůdku České dárky na www.regionalni-vyrobky.cz nebo přímo u výrobců. Kontaktní údaje a podrobný popis všech výrobků najdete na www.regionalni-znacky.cz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Řemeslo, jehož tradice v Sedlici na Prácheňsku sahá až do 15. století
Rybník v obci Jedovnice, kde mají kapry s regionální značkou Moravského krasu
Tenké placky pečené z chlebového těsta v regionu Górolsko Swoboda
Město v Podkrkonoší známé díky výrobě světově unikátních cukrovinek
Označení starobylé stezky spojující Pobaltí a Středomoří, která procházela
Moravskou branou
Křestní jméno malíře narozeného v Hrusicích (region Zápraží)
V Lošticích na Hané je dělají z tvarůžků a listového těsta
Mýty opředená hora, jejíž obyvatelé dali jméno jednomu z našich regionů
Páteřní řeka krajiny Moravského Kravařska
Med krémové konzistence (třeba ten z Broumovska)
Podpůrná dřevěná konstrukce stojící podél stěn lidové architektury v Českosaském
švýcarsku
Vládce a ochránce Orlických hor i název piva z Dobrušky
Jesenický poddruh této rostliny se jinde nevyskytuje, a tak se dostal i do loga
regionální značky
Zařízení ke spřádání příze (výrobek je certifikován v Beskydech)
Charakteristická plodina pro kopcovitou krajinu Vysočiny
Tradiční krkonošská polévka z chlebového kvásku a hub
Oblékají zástěru, ale kuchaři to nejsou (mezi držiteli regionální značky v Železných
horách jsou hned dva zástupci této profese)
Skleněné korálky nejen ze Šumavy, které se vyrábějí navinutím tavícího se skla
na kovovou tyčinku
Dřevěné výrobky vznikající skládáním různě barevných dýh oceněné v Polabí
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ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

Benzínová čerpací stanice Krhov • Turistické informační centrum Veselice

Tkalcovské muzeum a řemeslná dílna,
Trutnov • Informační centrum Veselý
výlet Temný Důl, Horní Maršov • Městské informační centrum Veselý výlet Pec
pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou • Muzeum
krkonošských řemesel, Poniklá • Regionální turistické informační centrum
KRKONOŠE, Vrchlabí • Značková prodejna DUHOVÝ DOMOV, Janské Lázně
• Michaela Dumková – KERAMIKA,
Rokytnice nad Jizerou • Turistické informační centrum, Trutnov • Friesovy
boudy – horský hotel, Strážné • Turistické informační centrum, Černý Důl •
Informační centrum s galerií Malá Úpa,
Pomezní boudy • Informační centrum Jilemnice, Infocentrum FLORA, Benecko •
Městské informační centrum Rokytnice
nad Jizerou • Prodejna firmy RAUTIS,
a.s. „Třpytivá krása”, Poniklá

HANÁ

ŽELEZNÉ HORY

Informační centra: Jetřichovice, Šluknov,
Rumburk, Jiřetín pod Jedlovou, Varnsdorf,
Saula Chřibská • Informační středisko
a internetová kavárna, Krásná Lípa • Nationalparkzentrum, Bad Schandau

GÓROLSKO SWOBODA
Góralski sklep (obchod), Koniaków •
Polský kulturně-osvětový svaz v ČR,
Jablunkov • Polský kulturně-osvětový
svaz v ČR, Hlavní výbor, Český Těšín
• RAČA-TIK, Oščadnica, Śląski Zamek
Sztuki i Przedsiębiorczości, Cieszyn

MORAVSKÝ KRAS

To pravé z Hané i odjinud …, Olomouc, •
Tvarůžková cukrárna, Loštice

JESENÍKY
Městské informační centrum Hanušovice
• Petr Slavkovský – sklárna Jakub, Vrbno
pod Pradědem • Ruční papírna Velké Losiny

KRKONOŠE
Drátenická dílna a prodejna (vchod do
Trafiky), Jilemnice • Dům pod jasanem –

Turistická informační centra: Heřmanův
Městec, Nasavrky, Seč, Třemošnice • Hrad
Lichnice, Galerie Josefa Cipryána, Podhradí u Třemošnice • Berlova vápenka,
Závratec • Pivovar Žlebské Chvalovice,
Autokempink Konopáč, s.r.o., Heřmanův
Městec • Prodejna Včelka, Nasavrky

ŠUMAVA
Informační centra Horská Kvilda, Rejštejn
• Informační středisko a SEV, Kašperské
Hory, Stožec • Informační střediska Alž-

bětín, Idina Pila, Kvilda, Rokyta, Svinná
Lada • Kavárna – vinárna „Na Šumavě”,
Praha • Městské informační centrum Sušice • Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory • Muzeum a zámek
Vimperk • Obchůdek u Otavy, Sušice • Pohádková chalupa, Mlázovy • Regionální
informační centrum Prácheňska, Horažďovice • Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Vimperk •
Turistické informační centrum Stachy,
Stachy • Turnerova chata, Rejštejn

BROUMOVSKO
Informační centrum Teplice nad Metují •
Turistické informační centrum Police nad
Metují

POLABÍ
Lesní ateliér Kuba, Kersko • Prodejní dílna české lidové tradice, Bechlín • Dobrovická muzea o.p.s., Dobrovice

KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim –
ekoobchůdek, Vlašim • Bio Vavřinec,
s.r.o., Okrouhlice

ZÁPRAŽÍ
Mléčný bar a kavárna MILK&COFFEE,
Říčany

