Číslo 7
Rok 2017
ZDARMA

Asociace regionálních
značek
Pricipy a přehled činnosti
na straně 2

Co nového v REGIONECH
Agroturistika a krátké
dodavatelské řetězce.
Příloha strany I–IV

Počítejme, co je doma
Pryč jsou doby, kdy jsme se závistí
pokukovali po věcech z ciziny. Trend
se obrací, a dokonce i velké obchodní
řetězce pochopily, že současného zákazníka oslovuje domácí kvalita.
I tak ale stále platí, že „cizině“ máme
co závidět, nebo se tam alespoň co učit.
Je jasné, že zákon poptávky a nabídky
neošidíme, a to, co si můžeme dovolit,
určuje naše kupní síla. Ta sice roste, ale
stále pomaleji, než bychom chtěli. Ale
nejde přece jen o to, kolik korun utrácíme, ale také za co. Domácí produkty se zjistitelným původem mají vedle garantované kvality ještě tu výhodu,
že peníze, které jsme za ně vydali, zůstanou doma. Užijeme si je vlastně podruhé při pohledu na opravené budovy,
chůzí či jízdou po udržovaných cestách
a pokocháním rozumně obhospodařovanou krajinou. O nabídce sportovních aktivit či kulturních zážitků ani nemluvě.
Zpravodaj Doma v REGIONECH
nenechá nikoho na pochybách, že je
z čeho vybírat. V každém koutě naší
krásné země najdete spoustu šikovných
lidí, kteří věnují své schopnosti a energii podnikání, jehož výsledkem jsou nejen zajímavé výrobky a kvalitní služby,
ale také přívětivější tvář našeho venkova i měst. A nemají to vůbec snadné,
asi málokterý zaměstnanec si dokáže
představit, kolik povinností a potenciálních hrozeb číhá na všechny, kdo
se rozhodli podnikat na vlastní pěst.
Náš zpravodaj nabízí pestrou mozaiku
se společným cílem – ukázat bohatou
nabídku kvalitních místních výrobků,
služeb i zážitků, a také možností, kde
se s nimi setkat. Pro ty nejpohodlnější
jsou tu e-shopy, kterých stále přibývá.
Zároveň se množí i kamenné prodejny s výrobky z jednoho i více regionů. Ale úplně nejlepší je osobní zkušenost – tedy nákup přímo od výrobce, ať
už na některém z mnoha jarmarků, nebo
přímo u nich Doma v REGIONECH.
Zajímavé a podnětné čtení přeje
Kateřina Čadilová,
národní koordinátorka
Asociace regionálních značek

Pozvání do regionů

Zajímaví výrobci, služby
a akce v našich regionech
na stranách 4–30

Střípky
Tisíc certifikátů pro výrobky

V muzeích už dávno není nuda
Nové expozice zdůrazňující nezastupitelnou roli zemědělství v běžném životě nás všech, prohlídky pro veřejnost rozšířené o vyprávění průvodce, lektorské vzdělávací programy pro školy, střešní
terasa, která nabídne jednu z nejkrásnějších vyhlídek na Prahu – tak
se změní tvář Národního zemědělského muzea během příštích dvou let.

Ti, kdo si myslí, že v muzeích je
nuda a že jde o instituce plné zaprášených vitrín naplněných spoustou prachem i časem zašlých exponátů, dokazují, že už dlouho v žádném muzeu
nebyli. Současná muzea totiž za více
než 200 let, kdy u nás to úplně první
zakládal v (dnes už polském) Těšíně
Leopold Jan Scherschnik, učinila obrovský skok kupředu. Původním cílem
těchto „chrámů múz“, podle nichž ne-

sou muzea své jméno, bylo získávat,
uchovávat, zkoumat, zprostředkovat
a vystavovat hmotné doklady o člověku a jeho vývoji za účelem vzdělání a výchovy nových generací. Dnes je
toto všechno shromážděno pod termín
sbírkotvorná činnost a vzdělávání, ovšem nová moderní muzea musí klást
důraz ještě na jeden důležitý aspekt,
a tím je zábava. Nemyslí se tím samozřejmě zábava plytká a povrchní, ale
spíš tvořivá, hravá a kreativní, přesně taková, jakou měl na mysli největší světový pedagog historie Jan Amos
Komenský, když sepisoval své pojednání Škola hrou. I v muzeu má člověk
zkoumat, obdivovat, objevovat a vzdělávat se, ale při tom všem by si měl
odnést stejně silný audiovizuální zážitek, jako při návštěvě kina a divadla.
Národní zemědělské muzeum v Praze koncem loňského roku oficiálně zahájilo dvouletý projekt „oživování“,
po němž návštěvníky čekají zrekonstruované prostory i nové expozice.
(pokračování na straně 3)

Na jaře 2017 byla překonána hranice
1000 platných certifikátů pro výrobky oceněné v rámci Asociace regionálních značek. Za téměř dvanáctiletou historii regionálních značek bylo
certifikátů uděleno ještě více, ale jelikož jsou propůjčovány na dva roky
(a obnovovány většinou na tři), k životu všech regionálních značek patří,
že certifikáty nejen přibývají, ale také
ubývají. K tisícovce certifikátů pro výrobky se řadí ještě asi stovka certifikovaných ubytovacích a stravovacích
služeb a téměř sedmdesát regionálních zážitků, které v současné době
představují nejdynamičtější kategorii. Není divu, protože často propojují
nabídku kvalitních místních produktů
s možností aktivně strávit volný čas.
Regionální značky si zakládají
na tom, že se nesoustřeďují jen na potraviny nebo tradiční místní produkty,
ale jsou tu ke zviditelnění všech kvalitních místních výrobků a služeb. A jelikož za nimi vždy stojí konkrétní lidé,
ruku v ruce s marketingem výrobků
jde i přirozené vytváření společenství, kterému jde o stejnou věc – férové podmínky pro podnikání a smysluplnou péči nejen o vlastní majetek.

Výrobky oceněné některou z 27 regionálních značek najdete v běžné obchodní síti, ale stále přibývají i specializované obchody. Své stálé zákazníky
má třeba obchůdek To pravé z Hané
i odjinud v Olomouci nebo Farmářský
obchod v Mukařově v regionu Zápraží, ale vznikají i nové, jako například
obchod a kavárna na Ekofarmě Bošina ve Vernéřovicích na Broumovsku. Nejen seznam prodejních míst,
ale také kalendář akcí souvisejících
s regionálními značkami najdete na
www.regionalni-znacky.cz.
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Doma v REGIONECH

Asociace regionálních značek
Asociace regionálních značek je spolek převážně právnických osob.
Vznikla v roce 2008, aby zastřešila koordinátory jednotlivých značek
vytvořených v rámci startovacího projektu Příroda lidem, lidé přírodě.

legislativy a dalších předpisů regulujících jednotlivé obory a při získávání dotací na podporu podnikání.

•• na facebookovém profilu Regionální značky a na profilech jednotlivých regionálních značek,
•• v tištěných propagačních materiálech – letácích, katalozích certifikovaných produktů, v novinách
a zpravodajích,
•• na akcích pro veřejnost – vlastních,
pořádaných pouze pro držitele regionálních značek, nebo ve spolupráci s partnery, kteří dokáží dát kvalitním místním produktům prostor,

Asociace regionálních
značek je nezisková organizace, která sdružuje koordinátory všech
značek. To jsou rovněž
neziskovky, které se aktivně zapojují do rozvoje
konkrétního regionu. Většinou
působí jako tzv. místní akční skupiny, tj. organizace, které přerozdělují
část evropských dotačních prostředků
ve prospěch konkrétního území, nebo
jako společnosti destinačního manage-

Poslání asociace je v zásadě dvojí –
dohlížet na to, aby systém regionálního
značení zůstával jednotný a všechny
značky respektovaly společně domluvená pravidla, a současně pomáhat zviditelnění značek a jejich nositelů na celostátní a případně i mezinárodní úrovni.
Naplňování prvního cíle napomáhají loga značek, která jsou sice specifická pro každý region, ale mají společnou formu a rukopis. Všechny značky
používají také společný vizuální styl,
takže s přibývajícím počtem certifikovaných produktů by mělo být stále
snazší, aby zákazník nebo návštěvník
regionu poznal, oč se jedná, i když
třeba konkrétní značku vidí poprvé.
Pokud jde o propagaci, říká se,
že spokojený zákazník je nejlepší reklama. U místních produktů to platí možná ještě více, ale ani tak se neobejdeme bez tradičních i moderních
forem propagace.
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dě, že konkrétní regionální koordinátor nemá třeba dočasně dostatečné kapacity na správu značky.
Protože se jedná o systém budovaný „zdola“, leží odpovědnost za nasměrování značky a její financování
především na regionálním koordinátorovi. Základem rozpočtu regionálních značek
jsou poplatky vybírané
od jednotlivých držitelů
značek, protože jsou ale
spíše symbolické, je třeba
hledat i další zdroje. Mnohým koordinátorům se daří realizovat projekty podpořené z evropských fondů nebo státních dotačních
programů. V některých regionech
funguje i soustavná podpora ze strany krajů, která zásadním způsobem

Kde se můžete setkat s regionálními značkami

Oč se v Asociaci
regionálních značek
snažíme:
1. Chránit dobré jméno regionálních
značek: základní vlastností všech
produktů se značkou je jejich prověřený původ. Značky nejsou vyhrazeny pouze tradičním rukodělným
výrobkům nebo historicky nostalgickým službám, vždy ale musí
splňovat kvalitativní kritéria a pocházet z daného regionu. Většina
certifikovaných výrobků je z malých rodinných firem nebo od jednotlivců, u nichž je velmi snadné
prověřit celý výrobní proces.
2. Zviditelňovat značky i jejich nositele:
•• na moderním webovém portálu
www.regionalni-znacky.cz,

•• spoluprací s dalšími organizacemi
s podobným zaměřením a vyhledáváním prodejních a prezentačních příležitostí pro certifikované produkty,
•• nabídkou dárků a zážitků na míru.
3. Pomáhat držitelům značek s jejich podnikáním v oblasti individuální propagace (tiskoviny, weby).
Díky partnerství s Asociací malých a
středních podniků a živnostníků ČR
poskytujeme i poradenství v oblasti

mentu, které usilují o udržitelný rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti.
Úkolem národní kanceláře ARZ je,
jak už bylo naznačeno v úvodu, dohlížet na společná pravidla udělování
značek a propagovat myšlenku regionálního značení na celostátní úrovni,
včetně navazování spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi. Národní kancelář má na starosti i zavádění
nových značek tam, kde zatím žádná
nepůsobí, a může zaskočit i v přípa-

přispívá ke stabilitě značek a jejich
dlouhodobému rozvoji.
Celostátní asociace byla po tři minulé roky příjemcem podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Letošní projekt „Bohatství našich regionů“ získal
podporu Ministerstva zemědělství a je
zaměřen na propagaci kvalitních místních potravin.
PhDr. Kateřina Čadilová,
národní koordinátorka
Asociace regionálních značek

Doma v REGIONECH
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Muzeum má čtyři
pobočky
Pro úplnost je třeba dodat, že kromě
Prahy má Národní zemědělské muzeum
ještě několik poboček po celé České
republice. Každá z nich se zaměřuje
na vybrané obory, v Čáslavi mohou
návštěvníci obdivovat krásu historických strojů, ve Valticích zase historické

lisy na výrobu vína či ovocného moštu.
Empírový zámek Kačina propůjčil část
svých krásných interiérů muzeu českého venkova, zámek Ohrada připomíná ve svých expozicích o rybářství,
lesnictví či myslivosti bohatství jihočeské krajiny. Zřizovatelem muzea je
Ministerstvo zemědělství.
Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum
Národní zemědělské muzeum Praha – Kostelní 1300/44, Praha 7
Čáslav – Muzeum zemědělské techniky
Jeníkovská 1762, Čáslav

V muzeích už dávno není nuda
(pokračování ze strany 1)
Veřejnosti nabídne prostor, který
bude dlouhodobě připomínat klíčovou roli zemědělství v historii, současnosti i budoucnosti. Při procházení pražskou budovou bude návštěvník
vnímat celý příběh zemědělství jako
jeden z nejstarších oborů lidské činnosti, postupně následovat sběrače
a lovce v jejich putování až do chvíle, kdy se zastavili, aby začali obdělávat půdu, chovat zvířata a také vynalézat stroje, které ulehčují práci.
A hlavně objevovat pravidla a zákonitosti hospodaření, které mají vliv
na to, zda bude hojnost nebo hlad.

Expozice přibývají
K prvním vlaštovkám signalizujícím
proměnu muzea patří expozice Rybářství (2015), převezení a zpřístupnění
Laboratoře ticha, exponátu z naší historicky nejúspěšnější účasti na světové výstavě EXPO (jaro 2016), a před
Vánoci 2016 otevření nové interaktivní expozice Myslivost. Ve druhé
polovině letošního roku bude otevřena expozice Gastronomie, jejíž
důležitou součástí bude Dětská gastronomická herna, expozice Voda
v krajině, Objevovna, Živá zahrada
a Zemědělství. Ve spolupráci s Lesy
České republiky vznikne expozice
Lesnictví. Budova muzea tak návštěvníkovi nabídne procházku všemi země-

dělskými obory, které se zjednodušeně řečeno setkávají na cestě mezi
zemí a talířem.

Úpravy za provozu
Pro vznik nových expozic je nyní
nezbytné rekonstruovat velkou část
vnitřních prostor. Na rozdíl od jiných
srovnatelných institucí, které po dobu
rekonstrukce nadlouho uzavřely své
dveře, označuje Národní zemědělské
muzeum tuto fázi úprav jako období
oživování a provádí ji prakticky bez
přerušení provozu. Cílem úprav je
obnovení prostor v duchu původního
konceptu navrženého architektem
Milanem Babuškou. Budou odstraněny nevhodné stavební úpravy z minulosti a haly se otevřou ve své původní
hloubce a šíři. Modernizace se dočkají
i vstupní prostory muzea, recepce
a zázemí pro návštěvníky. Novinkou
bude osobní výtah, točité schodiště
vedoucí na střechu a především velká
střešní terasa, jež bude kontinuálním
pokračováním expozic a stane se velmi
atraktivním prvkem, umožňujícím
jednu z nejkrásnějších vyhlídek
na Prahu. Při všech úpravách je samozřejmě zohledněn fakt, že budova
muzea je významnou kulturní památkou. Národní zemědělské muzeum
se tak stane výkladní skříní celého
zemědělství a všech jeho odvětví –
lesnictví, myslivosti, rybářství, potravinářství a gastronomie. Návštěvníkovi se otevře nový pohled na vztahy
člověka a přírody při produkci potravin, na rizika i možnosti udržitelného
rozvoje. A co víc, oživování muzea
přichází právě do doby, kdy se instituce připravuje na oslavy stého výročí
své činnosti.

Zámek Kačina – Muzeum českého venkova
Svatý Mikuláš 51, Kutná Hora
Zámek Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Ohrada 17, Hluboká nad Vltavou
Valtice – Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny
Náměstí Svobody 8, Valtice
Expozice pivovarnictví ve Znojmě – Hradní ulice, Znojmo
Nově otevřeno od 28. dubna 2017
Děti a mládež do 18 let mají vstup do expozic Národního zemědělského
muzea zdarma. Každou první neděli v měsíci pořádá Národní zemědělské
muzeum takzvané RESORTNÍ DNY – vstup zdarma pro všechny pracovníky
ze zemědělství.
INZERCE

Doma v REGIONECH
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Polabí regionální produkt
Koordinátor: MAS Podlipansko, o. p. s. • Značka funguje od roku 2008 • Počet certifikátů: výrobky (54)

Mým domovem je Kersko
V Kersku žiju s rodinou téměř třicet
let. Přišel jsem za svojí ženou z kopcovitého Valašska a netušil, že Polabská nížina, ve které se Kersko
nachází, je až tak rovná. Naštěstí je
hustě porostlá smíšenými lesy. Opět
tedy žiju v přírodě. Lány voňavých
konvalinek a bílých bledulí, celoroč-

ní koncert ptáků rozmanitých druhů
tak hlasitý, že jej slyšíte i přes zavřená okna, vzácné rostliny na slatinné
louce, na které navíc poskakují zajíci
a srnky, rozryté brázdy po stádu divokých prasat, líně se valící Labe a hustá síť stezek vybízejících k projížďce
na kole… to vše je Kersko.

Má cesta za keramikou
Zhruba před patnácti lety jsem cítil
potřebu trochu si změnit život a začít
s něčím pro mne novým. Toužil jsem
po něčem rukodělném spjatém s historií a dlouho jsem koketoval s myšlenkou stát se kovářem.
Nicméně osud asi tomu
chtěl, že se mi někdy v roce
2002 dostala do rukou hlína.
Cítil jsem, že tohle bude ono.
Chuť byla velká a byla to
i jedna z motivací pro odjezd za prací do Irska, kde
jsem žil tři roky a snažil
se na všechno vydělat nějaké peníze.
Po návratu z Irska jsem
se začal vzdělávat v keramickém studiu v Kohoutově
a doma jsem se pustil do stavby dílny. Začátky rozhodně nebyly jednoduché, ale pomohla mi spousta šťastných náhod. Například hned
po ukončení studia v Kohoutově mě
kamarád přemluvil, abych si hned koupil kruh. Dílnu jsem ještě neměl, takže
jsem začal s keramikou doma v ložnici.
To nejtěžší mě teprve čekalo, a to
skloubit keramiku s obživou, protože
jsem se nechtěl, a stále nechci, pod-

řizovat trhu, ale vyrábím věci, které
se líbí mně a v koutku duše doufám,
že se budou líbit i dalším lidem a občas si někdo něco koupí.
A tak se stalo, že jsem díky své
tvrdohlavosti přišel dvakrát
o práci, měl i existenční problémy. Naštěstí při mně stáli a pomohli, hlavně psychickou podporou, moji kamarádi,
rodiče a hlavně moje skvělá přítelkyně Jana. Všechno
dobře dopadlo a teď trávím
dny v dílně, víkendy na trzích a mám radost ze života.
Jsem rád, že žiju ve svých
Poříčanech. I když se může
zdát, že Polabská rovina je taková fádní, musím říct, že žijeme ve velice zajímavém kraji
bohatém na historii, která se často
skrývá a čeká, až ji člověk pro sebe
objeví. Alespoň, tak jsem to začal vnímat po třech letech v Irsku a více jsem
se začal věnovat svému okolí, například legendě o svatém Prokopu z Chotouně a dalším. A naši místní historii
se také snažím přiblížit na svých výstavách svou keramikou.
Jiří Málek

Žili zde spisovatelé Adolf Branald
a Bohumil Hrabal. Měl jsem to štěstí,
že jsem je zde ještě mohl potkávat. Pan
Branald jednou řekl: „Bohumil Hrabal
napsal v Kersku většinu svých textů.
Já taky. To máme být zač Kersku vděční!“ Kersko přitahuje tvůrčí lidi. Přitáhlo i mě.
Od mládí točím na hrnčířském kruhu z různých šamotových hlín vše, co je
mi blízké – betlémy, čerty, anděly, všelijaká zvířata,
a také kočky, které se díky panu
Hrabalovi a jeho lásce k nim, staly v Kersku legendárními… „Každý
den ráno musím jet do Kerska, abych
je viděl, abych je hlídal, abych je nakrmil, i když je ošklivé počasí, abych
jim dodal kuráž“. Se svojí ženou jsem
uprostřed lesa vybudoval Lesní ateliér Kuba, kde kromě prodeje keramiky pořádáme výstavy, v době velikonoční a vánoční různé výtvarné
kurzy, ukázky řemesel a mnoho dal-
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ších akcí. S Městem Nymburk, Klubem čtenářů B. H. a dalšími spolupořádáme každoroční květnové setkání
Hrabalovo Kersko pro všechny příznivce díla tohoto spisovatele. Psát
o Kersku jsem nepřestal. Zmapoval
jsem jedno tajemné místo po středověké vesnici, a vznikla další kniha –
O zaniklé vesnici Kří a další zajímavosti z historie Kerska.
Díky snadnému cestování na kole
jsem si tento kraj zamiloval. Výlet
podél Labe, třeba do nedalekého Nymburka, je mým oblíbeným. Nově vybudovaná naučná stezka Kerskem
provází zvídavé návštěvníky historií, okolo přírodních zajímavostí v podobě
prastaré borovice Krásná Pepina, Kerských jezírek nebo Svatojosefského pramene a místy přímo spojenými se životem Bohumila Hrabala,
jako je slavná restaurace Hájenka, stále nabízející kančí pečeni se šípkovou
nebo se zelím, či Hrabalova chata. Toto
vše je Kersko.
Jistě, v každém koutu naší země najdeme krásná místa. Každý má ta svá
oblíbená. Já jsem je našel zde v Kersku, které se stalo mým domovem.
Bronislav Kuba

Zuzana Tilajcsiková, košíkářka

Košíkářskému řemeslu se věnuji už
38 let. Od vyučení v oboru košíkář a pletař nábytku jsem pracovala
s různými pletivy, od vrbových šén
přes plné loupané i neloupané proutí až po tropické materiály, jako jsou
ratan, pedig, bondot apod. Vyráběla
jsem všechny druhy košíkářského zboží – klasické koše, svítidla, nábytek,
filmové rekvizity i různé dekorace.
V současné době se nejvíce zaměřuji na výrobu klasických hospodářských košů s historií z předsušené
neloupané vrby, ale občas se pustím
i do nějakých zajímavých projektů,
jako je např. proutěný betlém nebo
filmové dekorace.

Vlastní zboží si prodávám většinou sama na speciálních řemeslných
jarmarcích, ve skanzenech, muzeích
i na hradech a zámcích po celé republice. Mám ráda přímý kontakt se zákazníky a zájemci o řemeslo.
Vrbové proutí si sama pěstuji a zpracovávám ho tradičními postupy.
V roce 2011 jsem získala od Ministerstva kultury ČR titul Nositel tradice
lidových řemesel a certifikát POLABÍ regionální produkt od MAS Podlipansko, o. p. s.
Mou práci a dílnu bylo možno vidět
i na televizní obrazovce, např. v pořadech Toulavá kamera, Devatero řemesel, Moudronos, Folklórní magazín,
Polopatě a Receptář, dále v různých
zpravodajských pořadech, filmech, časopisech i reklamních spotech.
http://kosikarstvi.websnadno.cz/

Tipy na akce
v Polabí

Posvícenský trh 28. 8. / Kolín
Posvícení a jarmark 2. 9. / Nymburk
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opavské slezsko regionální produkt
Koordinátor: MAS Opavsko z. s. • Značka funguje od roku 2012 •
Počet certifikátů: výrobky (50), služby (3), zážitky (5)

Krásy a dobroty Opavského Slezska
Na hranici Moravy a Slezska se v krajině polí, řek i divokých lesů dá objevit turistická oblast Opavské Slezsko. Čím vyniká? Především se zde
dá navštívit mimořádné množství zámků a menších panských sídel, řada
unikátních technických památek, sakrálních staveb. Krajinu navíc lemuje
krásná příroda rozmanitá ve svém spektru od opavských nížin až po podhorské oblasti Nízkého Jeseníku.

Mezi nejznámější zámky, nazývané
také pohádkovými, patří bílý a červený zámek s jedinečným parkem
v Hradci nad Moravicí a malebný
zámek v Raduni. Dalšími krásnými
zámky jsou ty v Kyjovicích, Kravařích nebo Štáblovicích. Zajímavá, několikrát ročně ožívající, zřícenina hradu Vikštejna čeká na své návštěvníky
nedaleko Vítkova.
Těžba černého zlata je červenou nití
turistiky na Vítkovsku a Budišovsku.
V oblasti Nízkého Jeseníku tak vnikla Krajina břidlice. S břidlicí je mož-

no se vlastnoručně seznámit v muzeu
Břidlice v Budišově nad Budišovkou,
v Imagináriu v Mokřinkách a na dalších desítkách kilometrů břidlicových
stezek. Břidlice těžená na Vítkovsku
byla použita na desítkách významných
staveb, např. také na střechu Národního divadla a na Pražském hradě. Pozůstatky ukončené těžby jsou vepsány do zdejší krajiny zatopenými lomy
nebo zalesněnými haldami a vytváří
tak jedinečný genius loci.
S venkovským životem na Opavsku
se seznámíte při prohlídce dřevěného
větrného mlýnu v Cholticích (Litultovice). Malé lidové skanzeny a muzea najdete v Bolaticích, Litultovicích, Holasovicích i Hlučíně. Unikátní
a správně zapomenutá je vesnická památková rezervace Lipina (Štáblovice), která je dokladem původního lidového stavitelství.
Zajímají vás vojenské památky? Pak
si prohlédněte Areál československého

opevnění v Hlučíně Darkovičkách anebo Památník československého opevnění v Milostovicích. Samozřejmě
stovky betonových pevnůstek, tvořících
prvorepublikové opevnění, budete potkávat na každém kroku při procházkách a výletech zdejším pohraničím.
Pěkný výhled na Opavu, Jeseníky s Pradědem a Beskydy s Lysou
horou se otvírá z řady rozhleden a míst dalekého výhledu, např. rozhledna Šance
u Jakubčovic. K výletům
můžete také využít hustou síť cyklostezek a cyklistických tras. Bohatou
dendrologickou sbírku Dřeviny pěti světadílů nabízí Arboretum Nový Dvůr. Jedinečná sbírka
čítá na 7 000 druhů rostlin, dřevin
a bylin, jejich variet, kultivarů a zahradních odrůd.

Týden slezské kuchyně
Poznávání tradic a kultury turistické
oblasti Opavské Slezsko je okořeněno zavedenou akcí s názvem „Týden
slezské kuchyně“. Každý rok zjara
(duben/květen) se do soutěže zapojuje několik desítek restaurací. Cíl soutěže je nenechat zapomenout na kulinářský odkaz našich předků, upozornit
na kvalitní regionální producenty potravin a nápojů a vrátit regionální kuchyni na jídelní lístky místních restau-

rací a hospůdek. Soutěž pobaví místní
při každodenní meníčkové turistice
a bezesporu zaujme turisty, kteří si
tak mohou slezskou gastronomii vychutnat napříč celou turistickou oblastí.
Dříve bylo nejdůležitější, aby se lidé
dostatečně nasytili. Současné trendy
se vracejí k používání základních
surovin, jako je zelí, česnek, cibule
i brambory. Víte, co je slezské nebe,
bigos, halečky, kobzole v munduru
nebo třeba bryja? Přijeďte tyto dobroty poznat a okusit k nám do Opavského Slezska! A což teprve když

přijde řeč na kvalitní místní pivo,
malé regionální pivovary u nás zažívají renesanci, takže vzhůru na košt.
Na památku si můžete odvézt také
některý z certifikovaných regionálních produktů pod značkou OPAVSKÉ SLEZSKO
regionální produkt.
Do akce Týden slezské
kuchyně se zapojují restaurace z celého okresu
Opava. Hospodští ji chápou
jako projev spojitosti se zdejšími tradicemi, vyjadřují svůj patriotismus a touto cestou přispívají k rozvoji a zkvalitnění zdejšího cestovního
ruchu. Pozitivní reakce z řad návštěvníků ukazují, že se nám podařilo trefit
do správného tématu. Opavské Slezsko
boduje v oblasti gastronomické turistiky. Soutěže se účastní více než dvě
desítky provozoven z celého regionu
a hosté mají možnost ochutnat několik
desítek jedinečných pokrmů s exotickými názvy v místním nářečí, za kterými se vydávají také zvědaví návštěvníci z širokého okolí. Objevovat region
skrze chutě turisty zkrátka baví.
Zakladatelem akce je Alexandr Burda z Ústavu lázeňství, gastronomie
a turismu Slezské univerzity v Opavě,
kde se regionální kuchyni a podpoře
regionu věnují dlouhodobě. Organizaci akce nese destinační management
turistické oblasti Opavské Slezsko.
Soutěž probíhá jednak mezi jednotlivými hospodami, kterým mohou návštěvníci v případě spokojenosti zaslat
pomocí SMS hlas. Veškeré informace
a seznam zapojených restaurací naleznete na webu www.opavske-slezsko.cz
v sekci Týden slezské kuchyně. Velký důraz je při soutěži kladen především na používání regionálních surovin, v restauracích tedy ochutnáte
výrobky místních řezníků, pekařů, sýrařů, moštáren a dalších zdejších mistrů s certifikátem značky OPAVSKÉ
SLEZSKO regionální produkt.
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Broumovsko regionální produkt

vlastní výrobky Ekofarmy Bošina,
ale i mnoho dalších certifikovaných
broumovských produktů.

Koordinátor: Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s. •
Značka funguje odroku 2011 • Počet certifikátů: výrobky (23)
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Držitelé regionální
značky
Výrobky z ovčího rouna a tkané
výrobky z vlny – Ines Šťovíčková
Ovčí a kozí sýry, jogurtová mléka,
tvarohy – Monika Menčíková

Pohádkové Broumovsko

Broumovskem za regionálními
výrobky
Broumovsko – kraj pískovcových skal a barokních památek ukrývá nejen
překrásné scenérie přírodních zákoutí a unikátní pohledy do kulturní barokní krajiny. Naleznete zde také zručné řemeslníky, laskavé výrobce a pracovité zemědělce, kteří do svých výrobků dávají nejen práci, ale také kus
své duše. Vydejte se po stopách držitelů značky BROUMOVSKO regionální produkt a zažijete něco, co se vám na dlouho dobu vtiskne do paměti.

Nejnovější držitelé
regionální značky
Vyzrálé bio maso, Farmářský
mazánek, špek a bůček
z mangalice
Ekofarma Bošina je farma
rodinného typu. Nachází se ve Vernéřovicích
a zabývá se ekologickým
chovem a křížením masného skotu plemene Salers,
prasat plemene mangalica, drůbeže a následným zpracováním masa
s masnou výrobou. Největší předností je, že maso z vlastního chovu je poraženo a zpracováno přímo na farmě

na certifikované porážce, bourárně
a výrobně masa. Hovězí maso se nechává zrát ve zracím boxu minimálně 2 týdny, teprve pak je rozbouráno
a zabaleno do vakua, kde může zrát
další 2–4 týdny, což zvyšuje
jeho kvalitu, chuť a křehkost. Všechny uzeniny
se vyrábí bez rychlosoli
a bez „éček“. Výrobky
si zachovávají pravou
chuť masa. Ekofarma
Bošina je přístupná veřejnosti a snaží se přiblížit
život a hospodaření na farmě dětem
i dospělým. Novinkou roku 2017 je
faremní prodejna s venkovním posezením, kde jsou k dostání nejen

Mezi certifikované regionální produkty
se od května 2017 řadí i povlaky Pohádkové Broumovsko, na kterých jsou
originálním způsobem ztvárněny kulturní památky Broumovska. Polštářek
je navíc určený k dobarvení fixy na textil, které jsou součástí balení. Budete si
moci vybarvovat a vyprávět si vlastní
příběhy. Povlaky jsou z dílny tradiční
a legendární firmy Veba a. s., která je
jednou z mála českých textilních firem,
které nejen nezanikly, ale dokonce dobývají nové trhy a rozšiřují sortiment.

je-li počasí výletům do přírody – nevadí. Navštivte broumovský klášter,
ve kterém se nachází unikátní kopie Turínského plátna. Mlýn Dřevíček skrývá tajemství výroby mouky,
Důl Bohumír v Jívce zase podzemní
tajemství s adrenalinovým výstupem.
Ve fabrice na zážitky Walzel v Meziměstí si můžete zahrát bowling, vyzkoušet horolezeckou stěnu a skvěle
se najíst v restauraci Švejk. Dalším cílem může být polské podzemní město Osówka. Chvíle odpočinku mů-

Vlněné výrobky, výrobky
z vrbového proutí –
Ekofarma Tůmovi
Broušené sklo – Jaromír Beran
Radešovský chléb – Statek Tilia
Biodžemy – Statek Tilia
Toma Natura – pramenitá voda
Fotografie s motivem
Broumovska – Jan Záliš
Vyzrálé bio hovězí a vepřové
maso – Ekofarma Bošina
Farmářský mazánek, špek
a bůček z mangalice –
Ekofarma Bošina
Dekorace užitné předměty
ze železného drátu –
Kateřina Smutná
Rokytnický med – Včelí
farma Rokytník
Dekorační a užitná
keramika – Radka Eliášová

Keramika Raelis
Dekorační a užitkovou keramiku vyrábí Radka Eliášová v České Metuji
jak na hrnčířském kruhu, tak technikou
modelování. Můžete zde spatřit například čajové a jídelní soupravy, kvašáky na výrobu pickles, klíčidla a další kuchyňské nádobí. Z dekoračních
výrobků sošky andělů, aromalampy
a vánoční i jarní ozdoby. Na zahradu
se pak hodí šamotové truhlíky, bylinkové zápichy. Děti si oblíbily keramické
omalovánky, které si mohou samy vymalovat a vyzdobit s nimi svůj pokoj.

Broumovsko vás uchvátí
Putovat chráněnou krajinnou oblastí
můžete pěšky i na kole. Objevte skalní zákoutí Adršpašsko-teplických skal,
vystoupejte na Ostaš, nebo se vydejte na Hvězdu – poutní místo a oblíbený výletní cíl v Broumovských
stěnách. Z vyhlídky spatříte okolní
krajinu a také Ruprechtický Špičák
v Javořích horách. Na nejvyšším vrcholu celého regionu se nachází rozhledna. Javoří hory můžete objevovat
také na kole v rámci vytipovaných tras
v Bike resortu Broumovska. Nepře-

Stínicí technika Pavon
s potiskem z kolekce
Rosenberg – Dřevoterm s. r. o.

žete strávit ve wellness Hotelu Veba
resort v Broumově, na Bischofsteinu
v Jiráskových skalách a načerpat novou energii v Teplických skalách, kde
možná najdete i poklad.
V letních měsících doporučujeme navštívit tradiční festivalové akce v regi-

Poličan, Polický uherák,
Ostaš – Pejskar a spol s. r. o.
Benediktinské oplatky – Klášter
Broumov servisní s. r. o.
Razítka – Martina Nosková
Výrobky z Kvíčerovské pekárny –
Kvíčerovská pekárna s. r. o.
Aquaflam a Krbová kamna
HS Flamingo – HS Flamingo
Výrobky ze sena –
Hana Pašťálková
Dekorační doplňky – Lýdie
Birkeová-Baštecká

onu: jedinečný hudební festival Za poklady Broumovska konaný v barokních
kostelích regionu, Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích
nad Metují nebo Malé letní divadlení
v Broumově. Putovat regionem a objevovat můžete také se slevovou kartou regionu – Broumovskem výhodně.
Všechny informace naleznete na www.
broumovsko.cz, tipy na cyklovýlety
potom na www.bikeresort.cz. Těšíme
se na Broumovsku na viděnou a věříme, že se k nám budete chtít vracet.
Markéta Hanušová,
manažerka SDMB
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Toulava regionální produkt
Koordinátor: Toulava, o. p. s. • Značka funguje od roku 2012 •
Počet certifikátů: výrobky (27), služby (5)

Osm příběhů z Toulavy
Krajina na pomezí jižních a středních Čech měla vždy svá
specifika – tvrdý život v kopcovité krajině však dal vzniknout
řadě tradic a vyrůst i umu místních výrobců. Z turistické oblasti Toulava, která se rozkládá od Tábora až k Bechyni, Milevsku nebo Sedlčanům, vám přinášíme osm krátkých příběhů držitelů značky TOULAVA regionální produkt.

Příběh pátý: Smolná
mast rodiny Klecandovy
z Balkovy Lhoty
Odkaz našeho pradědečka Aloise
Vošty nám přinesl mast ze smrkové pryskyřice, která naší rodině a sousedům již dlouhá
léta pomáhá, a kterou nyní
nabízíme veřejnosti. Navázali jsme tak na originální
rodinnou recepturu rodu Voštů
z 19. století. Mast byla od té doby

Příběh sedmý: Blanka
Leghardtová peče
srdcem

Příběh třetí: Pavla
Bursíková a Kozí farma
v Borotíně

Příběh první: Včelař
Ondřej Čichovský
Včelařit jsem začal zhruba před patnácti lety. Ze začátku jsem pouze pomáhal se včelami svému dědovi, který
mi předal své mnohaleté zkušenosti. Teoretické znalosti jsem si postupně doplnil studiem včelařství. V současné době mám 40 včelstev na dvou
stanovištích – v Borotíně a v Mezně.
V době medobraní mi pomáhá rodina,
která mě v mém koníčku plně podporuje. Med prodáváme převážně ze dvora,
pokud budete mít cestu kolem Borotína, zastavte se pro náš květový nebo
medovicový med.

Jsme malá rodinná farma na pomezí jihočeského a středočeského kraje. Máme malé stošedesátinohé stádo
koz bílých, hnědých a jejich kříženek.
Naším záměrem před pár lety nebylo
vybudovat kozí farmu, začínali jsme

kvůli svým vynikajícím vlastnostem
při hojení otevřených a hnisavých ran
a zánětů v celém okolí velmi oblíbená.
Dříve byla známa jako Voštova mast
či Voštovka a byla vyráběna ve stejné chalupě, kde dnes s rodinou žijeme. Kromě Smolné masti dnes vyrábíme také Smolný krém, produkt rovněž
ze smrkové pryskyřice.

Příběh šestý: Pečivo
z pekárny PECU Sťáňa
s jednou kozou, kterou máme dodnes,
ale s přibývající poptávkou přibývaly
i kozy a nadojené mléko. V současné době máme registrovanou sýrárnu.
Všechny naše výrobky vyrábíme ručně a dáváme jim svou lásku a péči.

Ve znaku naší firmy je místní kaplička, kterou na své náklady zrekonstruovala majitelka cukrárny paní Kortánová. Ta se tomuto řemeslu prakticky
věnuje od roku 1963, navíc studovala i prvorepublikové cukrářské knihy.

Příběh čtvrtý: Kraslice
od Jitky Novotné
z Nového Kostelce
Se zdobením velikonočních kraslic
jsem začala již v dětství. Rukama mi
prošlo tisíce vajíček a vyzkoušela jsem
méně, ale i více náročné techniky zdo-

Příběh druhý:
Hejhalovi, výrobci
medových perníčků
Historie výroby naší firmy sahá
do roku 1987. Od této doby vyrábíme v Počepicích nedaleko Sedlčan kvalitní křehký staročeský medový perníček stále stejnou a poctivou metodou.
Do perníkového těsta přidáváme med
od místních včelařů a s výrobou postupujeme tak, jak to dělávali naši předci. Každý výrobek je originál, protože se výhradně jedná o ruční práci.

bení. Začínala jsem s jednoduchými
vzory tvořenými pomocí rozehřáté
voskovky a postupně přecházela na složitější. Snažím se přicházet stále
s něčím novým, zkoušet nové techniky zdobení, a tím tak každý rok překvapovat své okolí.
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Vlastníme tři prodejny, jedna je v Malé
Hraštici, druhá je na Dobříši a třetí je
v Jílovišti u Prahy, kde se po mnoha
letech plánování bude rozšiřovat pekárna, ve které se zaměříme na kvalitní kvasový chléb z kamenné pece.
Cukrářské krémy se vyrábí tepelnou
úpravou z pravého másla. U specialit se používá pouze živočišná šlehačka, vyrábíme i pravou pařížskou šlehačku podle receptury mistra Myšáka
z Prahy. V Malé Hraštici provozujeme pekárnu. Náš chléb je specifický
tím, že si vyrábíme sami kvas na náš
chléb a nepoužíváme žádné uměle vytvořené kvasy kvůli urychlení výroby.

Můj sen o vlastním rodinném cukrářství vlastně začal již dávno. Rozhodla jsem se, že je správný čas začít dělat poctivou cukrařinu tak, jak to cítím
já. To znamená s kvalitními surovinami, raději méně, ale lépe, klást důraz na vyvážené chutě, na osobitost
a originalitu výtvorů a ruční výrobu.
To všechno je vlastně důvod, proč
jsem při svém podnikání v malé vesničce Zhoř začala také kromě svatebních cateringů uvažovat i o ručně vyráběných sušenkách. Mám ráda
Francii a Belgii, kde mají domácí sušenky dlouhou tradici. A stejně jako
tam, i já se je snažím vyrábět z lokálních surovin.

Příběh osmý: Keramika
od Jarky Pospíšilové
z Tábora
Naše firma – to jsme my dva – manžel
a já. Keramiku nám po letech společného života přivedla do cesty náhoda.
Zúčastnili jsme se keramického kurzu v Bechyni. Sami jsme se pak naučili točit na hrnčířském kruhu, používat glazuru a vypalovací pec.
Zaujala nás možnost prodávat výrobky na historických slavnostech.
Už druhý rok jsme si vyrobili dobový stánek a ušili historické kostýmy.
Další rok jsme kromě prodávání ukazovali točení na kopacím hrnčířském
kruhu. Rok na to jsme se naučili naše
nádoby drátovat a techniku drátování
také předvádět.
Naším cílem není vyrábět umělecká
díla. Snažíme se o prostou, praktickou
a neobyčejně obyčejnou keramiku. Ale
i tu uživatelé vždycky dokážou ocenit a přináší jim radost i užitek. Protože každému našemu výrobku věnujeme péči a pozornost, přáli bychom
si, aby naše keramika těšila každého,
kdo se s ní setká.

Doma v REGIONECH
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V roce 2003 areál s plnírnou odkoupila paní Ludmila Kocourková a započala rozsáhlé opravy.

Koordinátor: MAS Regionu Poodří, z. s. • Značka funguje od roku 2007 • Počet certifikátů: výrobky (29), služby (2)

Ocenění

Obnovení zašlé slávy Jesenické
kyselky

Dne 3. 12. 2014 získala Ludmila Kocourková ocenění „Český výrobek“
za výrobu nealkoholických nápojů.
A v únoru letošního roku se stala vítězkou soutěže Živnostník roku 2016
Moravskoslezského kraje v oboru studená a teplá kuchyně, výroba nealkoholických nápojů a pěstitelské pálení.

Novou držitelkou certifikátu regionální značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt“ je od letošního roku paní Ludmila Kocourková, rodačka z Jeseníku nad Odrou, a její produkt Pramenitá voda – Jesenický pramen.

prvé paní Ludmila Kocourková podala
žádost do výzvy CzechInvestu – v programu Rozvoj. Cílem bylo obnovení
provozu zpracovatelského podniku –
plnírny pramenité a minerální vody
a uvedení nového produktu s názvem
„Jesenický pramen“. Jesenický pramen má od roku 2012 registrovanou
ochrannou známku a splňuje dle zpracovaných laboratorních analýz vzorků
vody všechny hygienické normy.

Historie pramenů
v Jeseníku nad Odrou

Příběh paní Kocourkové začíná v roce
1991, kdy začala podnikat ve stravovacích službách v pronajatých prostorách na náměstí v Novém Jičíně.
O tři roky později využila příležitost
a koupila chátrající dům v Novém
Jičíně, který zrekonstruovala. Začátky
byly opravdu těžké, ale motivací pro
ni byl spokojený zákazník, který bude
mít možnost po celý den si zakoupit
kvalitní jídlo bez chemických náhražek. Další výzvou bylo vybudování
pěstitelské pálenice v její rodné vesnici, Jeseníku nad Odrou, která již

deset let dává práci dvěma
zaměstnancům.

Obnova plnírny
pramenité vody
Na začátku byl sen o obnovení provozu plnírny kyselky v Jeseníku nad Odrou, který začal v 2003 koupí areálu
plnírny. Motivaci byly příběhy lidí, kterým tento pramen pomáhal vyléčit různé zdravotní problémy, a také příběhy
místních rodáků, kteří vyprávěli o někdejší slávě kyselky. V roce 2013 po-

Ručně vyráběná blahopřání
Paní Ludmila Drozdková, od loňského
roku držitelka certifikátu MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt pro produkt Ručně vyráběná blahopřání, pochází z Fulneku, kde vyrostla
a žije se svou rodinou – manželem
a dvěma dcerami. Již od dětství stále
něco vytvářela, začínala šitím a vyšíváním, vyzkoušela si drátkování, práci
s korálky i s kůží, ale zůstala věrná
papíru a již 13 let se věnuje scrapbookingu.
Scrapbooking se stal fenoménem
současnosti. Jeho název pochází
ze dvou anglických slov, prvním je
„scrap“, v překladu výstřižek, útržek,
kousek, a druhým „book“, v překladu
kniha. Je to tedy taková „kniha výstřiž-

ků a útržků“, a to jak v pravém slova
smyslu: kousky papírů a různých dekorací, tak také v přeneseném významu
slova: útržky a vzpomínky ze života –
fotografie, popisy událostí, názvy, texty, poznámky atp. Jednoduše řečeno:

Jesenický vodní zdroj je popisován již
od 18. století, první zmínku o pramenech lze dohledat v roce 1792 (Mitrowsky). Na začátku března
roku 1912 navštívil město
Nový Jičín následník trůnu Rakouska-Uherska arcivévoda Karel František
a jeho manželka arcivévodkyně Zita. Tehdejší majitel Jesenického pramene Vincenz Stefan požádal arcivévodkyni
Zitu o svolení pojmenovat minerální
vodu Pramen arcivévodkyně Zity. Asi
od začátku 19. století se datuje využívání k plnění a výrobě limonád.
Po 2. světové válce byl areál plnírny konfiskován, a poté užíván státními organizacemi. Na začátku 90. let
dochází k privatizaci areálu a snaze o znovuobnovení výroby kyselky,
ale nakonec k uzavření celé plnírny.

Základní myšlenkou při záměru znovu vybudovat plnírnu pramenité vody
bylo oslovit novým výrobkem regionální trh a ty, kdo preferují zdravý životní styl. Dalším, neméně důležitým
cílem pak bylo získat nové zákazníky
také z řad zaměstnavatelů, kteří musí
zajišťovat pitný režim svým zaměstnancům, a proto je pramenitá voda Jesenický pramen plněna do plastových
lahví o objemu 0,5 l a 1,5 l, ale také
do vratných barelů o objemu 18,9 l,
které se instalují do výdejníků vody.
Doposud byl Jesenický pramen vyráběn pouze jako neslazená pramenitá voda bez příchutě, neperlivá nebo
jemně perlivá. V letošním roce přichází s novinkou slazených ochucených vod s dvěma příchutěmi. Jakými? Nechme se překvapit!

různé druhy papírů a obrázků se skládají na sebe, zdobí se zbytky dekorací, perličkami, mašličkami, krajkami,
razítky, fixy, texty, atd.
Scrapbooking a papír sám ji nadchnul tak, že se mu začala věnovat i pracovně. Na začátku podnikání v roce
2010 se orientovala spíše na tvoření
pro děti, pořádala různé tvořivé dílničky pro děti i pro dospělé a zřídila si
internetový obchod s kreativními potřebami www.amaluska.cz. Ve spolupráci s nakladatelstvím Grada vydala
v roce 2009 knížku Šijeme na panenky
a v roce 2011 Tea Bag Folding neboli skládání čajových sáčků. V současné době se zabývá především vlastní tvorbou, vyrábí zejména gratulace
a blahopřání k různým příležitostem,
svatební listiny a vše, co se svatbou

souvisí, reklamní firemní drobnosti,
fotoalba a bloky obalené ručním papírem a jiné výrobky, které si zákazníci žádají.
Rukodělná blahopřání jsou vyráběna z kvalitních papírů, kartonů a ručních papírů, které jsou výjimečné tím,
že neobsahují kyseliny a lignin – dřevovinu, hodí se proto výborně k archivaci. Ke zdobení se využívá široké
spektrum dekorací – kamínky, perličky, flitry, pírka, stuhy, krajky apod.
Vše je vyráběno výhradně ručně – stříhání, řezání, lepení, používání raznic
na okraje a výseky, Big Shot pro lisování ornamentů a reliéfních vzorů,
razítkování aj.
Každé přání z její dílny je vyráběno
zvlášť, samostatně, s láskou a s osobitým citem – co kus, to originál.
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Skotnické husičky
Manželé Eva a Luboš Gilarovi ze Skotnice se již přes 10 let ve své malé
pekárně věnují výrobě zdobených
medových perníčků a medového
pečiva – Příborská šifle. Pro letošní
certifikační komisi si připravili perníkovou novinku Skotnické husičky.
Pan Gilar říká, že chtěli sortiment obohatit zase o něco, co již v dnešní
moderní době není až tak běžné.
Nápad vytvořit Skotnické husičky
vzešel ze zkušeností s prodejem jejich výrobků, protože ne každý chce
bohatě zdobený perníček. Často bývala poptávka jen tak po něčem dobrém k zakousnutí. Rozhodli se proto
vyzkoušet perníčky s husím sádlem,
které zcela nahradilo jiné tuky. Zvolili
pro ně tvar piškotu nebo také tzv. „kočičího jazýčku“, který zdobí kakaovou
nebo citrónovou cukrovou polevou. Při
výběru názvu měli hned jasno. Bydlí ve Skotnici a perník obsahuje husí
sádlo, nemohlo to být nic jiného než
Skotnické husičky.

Po prvních ochutnávkách nového
perníčku, protože se těšili z pochval
a velkého zájmu, byli mile překvapeni. Jsou vláčné, přesto velice křehké
a mají jedinečnou perníkovou chuť.
Manžele Gilarovi jsou držiteli již
třetího certifikátu regionální značky
MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt, osobně se s nimi můžete setkat u jejich stánků na jarmarcích
a jiných akcích, nebo navštívit webové stránky www.gilarovicpernicky.cz.

Tipy na akce
v Moravském Kravařsku

Oslava 195. výročí narození otce
genetiky Johanna Gregora Mendela
v rámci Slavností obce Vražné
20. 7.
Den obce Vražné 2017
22. 7.
Den města Bílovce aneb „našim
hasičům je 150!“
2. 9. / Bílovec
Zemědělství v Poodří
28. 9. / Bartošovice, Zámek
Vánoční jarmark
9. 12. / Masarykovo náměstí, Odry

Doma v REGIONECH

Jeseníky originální produkt
Koordinátor: MAS Horní Pomoraví, o. p. s. • Značka funguje od roku 2010 •
Počet certifikátů: výrobky (73), služby (20), zážitky (17)

Při práci s včelami si čistí hlavu
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vat kvalitní produkty, chybí jim zkušenosti s nabídkou a prodejem jejich
výrobků. Což je veliká škoda, protože v ČR se – na rozdíl od řady jiných
producentů medu ve světě – nesmí
včely léčit antibiotiky. „U nás opravdu
nabízíme zdravý a kvalitní med. Čeští včelaři se ale musí naučit investovat do propagace a marketingu. Je to
dáno i věkem, většina z nich má kolem šedesáti let,“ říká Milerski.
Trochu jinak pojala práci se včelími
produkty Renata Milerská. Ta z nich
vyrábí čistě přírodní kosmetické výrobky. V jejím sortimentu se nacházejí
medová mýdla, balzámy na rty, mast
na suchou pokožku, tuhý krém, tělové máslo a balzám na nehty a nehtová lůžka. Mýdla vytváří ručně tradiční
metodou zastudena saponifikací kvalitních olejů: olivového, kokosového,
palmového, ricinového a éterického.
Přidává do nich bylinky a včelí produkty, jako jsou med, včelí vosk, propolis či květový pyl. Mýdlo s medem

„Být venku se včelami pro mě znamená vyčistit si hlavu,“ říká Richard
Milerski ze Starých Purkartic, držitel certifikátu JESENÍKY originální
produkt pro med a medovinu. Včelař z Jeseníků rozšířil svou nabídku
o službu turistům. Na zahradě svého domu připravil vzorový včelín, aby
návštěvníci mohli zjistit více o životě a práci včel. Na tomto místě mohou
rovněž ochutnat med i medovinu. Navíc včelařova žena Renata Milerská
vyrábí přírodní kosmetiku. Jak jinak než ze včelích produktů.
Richard Milerski původně pracoval
dvacet let ve stavebnictví. Chov včel
a výroba medu pro něj byly skvělým
způsobem aktivního odpočinku. Když pak přišla ekonomická krize, rozhodl
se pustit do podnikání
právě v oboru, který dobře znal. „U včel jsem pracoval od svých deseti let.
Tady v Jeseníkách je prostředí nezasažené průmyslovou
nebo intenzivní zemědělskou produkcí, včelí produkty jsou proto kvalitní
a zdravé,“ vysvětluje chovatel. Včely
pro něj sklízejí květový med převážně z řepky, lučních rostlin a maliníku,
lípy či javoru. Včelař ho pak stáčí, část
z něj pastuje a část používá na výrobu
domácí medoviny. „Poptávka je veliká. Medovinu také různě ochucujeme,
novinkou je teď višeň,“ říká.
V současnosti u něj zimuje 260
včelstev, ale aby uspokojil všechny
zákazníky, musel by jich mít aspoň
čtyřikrát víc. „Práce kolem včel je
sezónní a týká se zhruba čtyř měsíců. Nicméně musím ji provádět bez
ohledu na počasí, protože termíny je
nutné dodržet. Byť se to nezdá, jedná se o skutečně náročnou fyzickou
práci,“ podotýká včelař.
Vzorový včelín seznámí milovníky
voňavé a sladké dobroty se vším, co je

při mlsání určitě ani nenapadne. Například to, že včely přes zimu nespí,
ale vzájemně se v úlu zahřívají. „Věřím tomu, že by se takové místo mohlo lidem líbit. V létě
tady byla hlava na hlavě,
turistický ruch skutečně
vzkvétá,“ přemýšlí Milerski nahlas.
Podle něj mají čeští včelaři jeden velký hendikep. Přestože je v České republice řada
skvělých lokalit, představujících špičkové snůškové zdroje, a rovněž dost
výrobců medu, kteří umí vyproduko-

a bylinkami můžete mít rozmarýnové,
levandulové, fenyklové, skořicové, badyánové či mátové. Ručně vyráběný
balzám na rty obsahuje Milerských
„domácí“ propolisový macerát.
Do žádného z nabízených kosmetických přípravků nejsou přidávány ingredience chemického původu jako tenzidy, parabeny, stabilizátory, barviva,
parfémy apod. Jedná se o tzv. bezvodou kosmetiku, kde jako konzervanty
působí včelí vosk, med, kakaové máslo nebo vitamín E.
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kraj blanických rytířů regionální produkt
Koordinátor: ZO ČSOP Vlašim • Značka funguje od roku 2011 • Počet certifikátů: výrobky (33), služby (3)

S výrobou šperků začínal v obýváku
Pokud hledáte originální dárek z Podblanicka, u Pavla Jakubův jste na správné adrese. Z darů přírody vyrábí šperky. Ozdobit se tak můžete přívěskem
na krk, náušnicemi, náramkem, čelenkou nebo broží se značkou KRAJ
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt.

Kdy vás napadlo vyrábět šperky
z přírodnin?
V dětství jsem viděl prodávat přívěsek z ořešáku a myslel jsem, že si ho
vyrobím doma. Bohužel jsem brzy
přišel na to, že vlašský ořech není ta
správná surovina. Až dlouho poté jsem
se dozvěděl o exotických druzích ořešáku, které mají ty správné plody pro
výrobu šperků. Vyrobil jsem si přívěsek pro sebe a prostě ho nosil. Tohoto přívěsku si začali všímat další

lidé a projevovali o něj zájem. Zhruba před deseti lety jsem začal vyrábět
šperky na prodej.
Ořešák černý a popelavý jsou nepůvodní dřeviny. Kde na Podblanicku rostou?
V „běžném“ lese se s nimi nesetkáte,
jde spíše o okrasné dřeviny. Prohlédnout si je můžete třeba ve vlašimském
parku. Rostou i v soukromých zahradách – dokonce mi psala jedna hodná
paní, že má ořešák černý na zahradě
a je jí líto ořechy vyházet, tak jestli si
nechci vzít…
Kdy plody ořešáku sbíráte?
Nejlepší výsledky mám s ořechy sebranými na podzim. Je s nimi sice více
práce, ale následně nepraskají. Pokud
se seberou na jaře, jsou již většinou
bez slupek, ale také třeba již začínají
klíčit, což je špatně.

Větroň Blaník a další klasické modely
Československý větroň Blaník znají lidé po celém světě. Sestavit si ho můžete
i vy. Takřka půl století se věnuje Ing. Petr Mareš modelařině. Od koníčku
byl jen krůček k provozování drobné firmy. Dnes pod značkou Classic models vyrábí a prodává stavebnice historických modelů letadel.
Jak jste se dostal k modelům?
Na základní škole mě k nim přivedl pan učitel Velek, a to v rámci již
neexistujícího předmětu dílny. Tomuto koníčku se věnuji čtyřicet pět
roků. Zlomem byl rok 2004, kdy jsem
na Mistrovství Evropy historických
modelů ve Dvoře Králové prezentoval první svoje výrobky.
Proč jste se specializoval hlavně
na stavebnice historických modelů letadel?
Je to velmi úzká zájmová skupina – vyrobí se desítky kusů ročně. Výhodou
je, že nehrozí konkurence z Číny, pro
větší výrobce i obchodníky jde o malou zakázku.
Jaké nejstarší letadlo si můžeme
díky vaší stavebnici složit?
Nejstarší vzor pro stavebnici máme
z roku 1934. Nejoblíbenější, téměř
kultovní model GAS BAG je z roku
1942. Novinkou je model KADET F1G
pro mládež v kroužcích.

Kolik druhů stavebnic prodáváte?
V současné době máme v nabídce dvacet modelů. V polovině března jsme
začali prodávat první novinku tohoto
roku, model CORSAIR. Ještě bude
letos následovat několik modelů pro
mládež a začátečníky.
Snažíte se při výrobě stavebnic, aby
byl model skutečně do detailů podobný originálu?
Modely vybírám sám po studiu starých
dobových plánů. Mám ale dva spolupracovníky, více než osmdesátileté pamětníky, kteří mi poskytují informace, jak se to tehdy dělalo. Shodnost

Kromě plodů ořešáku, jaké další suroviny při výrobě šperků používáte?
Pracuji také s bukvicemi, různými
peckami nebo s klokočím.
Poté, co nasbíráte „suroviny“, co obnáší samotná výroba šperků?
Po očištění je třeba ořech rozříznout
a ruční pilkou nařezat na plátky. Pokud plátek nepraskne a je dost pevný,
polotovar obrousím nejprve nahrubo a poté načisto. Následuje čištění, odstranění jader a finální lakování zdravotně nezávadným lakem.
Takto připravený přívěsek se navlékne na voskovanou bavlněnou šňůrku,
na které se uváže stahovatelný úvaz.
Vše dělám ručně a je to pro mě spíše odpočinek. Naštěstí mám již k dispozici dílnu, a tak nemusím využívat
obývák jako v minulosti…
Plánujete rozšíření sortimentu výrobků?
Vzhledem k tomu, že se jedná spíše o koníček, tak to záleží na volném
čase, kterého je, jak všichni
víme, pomálu. Nápady určitě jsou, to není limit, jen
chybí čas je realizovat.

se vzorem musí být absolutní, a to včetně používaných materiálů.
Pro koho jsou vámi vyráběné stavebnice určené?
Jsou pro pokročilé modeláře, od roku
2010 však vyrábím na požádání i modely pro kroužky mládeže. V letech
2015/2016 jsem dodal zhruba dvě stě
dvacet stavebnic pro kroužky Svazu
modelářů ČR. Tyto stavebnice obsahovaly ve spolupráci s firmou JETI
Příbor elektroniku pro řízení těchto modelů. Všechny stavebnice, které vyrábím, jsou po složení určené
pro létání, i když modeláři si je také
rádi vystavují.
Zvládne si tedy podle vaší stavebnice
postavit letadlo i začínající modelář?
Určitě, začátečníci nebo děti si mohou
sestavit model Blaník nebo Malý pionýr nebo ERO III.
Vy jste první zkušenosti získal
od svého učitele na základní škole.
Předáváte, co jste se naučil, dalším
generacím?
Zkušenosti předávám hlavně v kroužku při Domu dětí a mládeže v Benešově. S dětmi testujeme jednodušší stavebnice. Když se osvědčí, jdou
do výroby a následně do prodeje.

Mošty ze starých
odrůd
Podblanicka
Bývalý Kolářův mlýn našel v roce
2014 využití. Jedna ze základních
organizací Českého svazu ochránců
přírody zde od září do konce listopadu provozuje moštárnu. Tady končí
ovoce ze starých sadů na Podblanicku, z něhož se lisuje vysoce kvalitní
mošt. Ochutnat ho můžete také v návštěvnickém středisku Vodní dům.
Nejen o moštu a moštování jsme si
povídali s vedoucím provozovny Alešem Zethnerem.
Proč jste zřídili moštárnu?
Důvodů bylo hned několik. Počínaje tím, že jsme v našem okolí
nenalezli moštárnu, která by
nám vylisovala naše vlastní jablka a trvanlivě zabalila náš vlastní mošt, konče
tím, že nám bylo líto jezdit kolem starých sadů a zahrad, kde jsme viděli jablka hnijící na zemi.
Jaké ovoce zpracováváte?
Moštujeme nejčastěji jablka, občas
hrušky, víno a bezinky. Zkoušeli jsme
moštovat také zeleninu, konkrétně mrkev a červenou řepu.
Co kromě moštu lidem nabízíte?
Kromě prodeje hotového výrobku
se zaměřujeme i na moštování jako
službu. Jsme jedna z mála moštáren
ve středních Čechách, která garantuje
výrobu moštu z vlastního ovoce a je
schopná nabídnout spektrum služeb
včetně pasterizace a balení. Do budoucna uvažujeme o rozšíření služeb o sušení ovoce, výrobu destilátu. Vše ovšem
závisí spíše než na penězích na lidech
a jejich kapacitě. Rádi bychom našli
místní spolehlivé brigádníky.
Kam putují peníze z provozu moštárny?
Český svaz ochránců přírody Domašín je nezisková organizace, proto je
veškerý zisk používán na její vlastní
činnost. Nyní musíme umořit nemalou
investici do samotné moštárny, předtím jsme rekonstruovali zničenou vodní elektrárnu, která se nachází rovněž
v objektu Kolářova mlýna.
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Meruňkobraní Miroslav
Tradičně třetí sobotu v červenci probíhá v Miroslavi největší kulturní akce –
Meruňkobraní s jarmarkem u Floriána. Letos nás čeká již 28. ročník této
tradiční akce s ukázkou lidových řemesel, průvodem v dobových kostýmech, výstavou zemědělské techniky, koncerty a mnoho dalšího. A proč
právě meruňkobraní? Poloha městečka a úrodná půda předurčily oblast
k pěstování nejen vinné révy, ale také
meruněk. Protože oblastí, kde se meruňky pěstují v České republice, mnoho není a jejich stavy neustále klesají,
začali místní zahrádkáři ve spolupráci
s městem organizovat meruňkobraní,
které kromě dobré zábavy propaguje
meruňky a výrobky z nich.

Po celé dopoledne náměstí a okolní
ulice zaplavují stánky, nabízející všemožné zboží a výrobky. Návštěvníci letošního ročníku se mohou těšit
na tradiční trh, ochutnávku vín miroslavských vinařů, ukázky lidových řemesel, průvod v dobových kostýmech,
stanové ležení, 9. slet ultralehkých letadel na letišti AirCon Miroslav (tradiční slet letadel z celé ČR), výstavu

automobilů, předváděcí jízdy, výstavu zemědělské techniky a traktorových veteránů, vystoupení hudebních
skupin, módní přehlídku, atrakce pro děti a projížďky turistickým vláčkem. Součástí odpoledního programu
budou ukázky sokolnictví, výcviku mušketýrů
a pikenýrů u zámku, hrát
bude historická hudba. Vrcholem odpoledního programu
bude bitva z období třicetileté války, která se uskuteční pod zámkem.
V rámci miroslavského Meruňkobraní
se koná soutěž Knedlíkový král, kde
mají soutěžící za úkol ve dvacetiminutovém limitu zkonzumovat co nejvíce meruňkových knedlíků. Pěstitelé
soutěží také o titul meruňkovice roku
a nejkrásnější meruňka.
Večer čeká návštěvníky vystoupení zpěvačky Petry Janů, koncert barokní hudby na zámku. Dále bude následovat ohňostroj a Velká letní noc
v letním kině se skupinami FERRUM
a AKCENT-VANAD.
Pokud chcete zjistit, kolik meruňkových knedlíků se dá spořádat
za 20 minut, přijďte se 15. 7. 2017
podívat do Miroslavi.
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Vinařství Vinné
sklepy Maršovice
Společnost VINNÉ SKLEPY MARŠOVICE v. o. s. vznikla v roce 1998. Vinařství založili a dodnes vlastní švagři
Václav Tropp a Eduard Novotný, kteří
se společně snaží pěstovat víno podle tradičních postupů s využitím moderních technologií. Hlavním cílem
rodinné firmy je navázat na dlouholetou tradici pěstování vinné révy
v obci. V současné době firma
obhospodařuje 35 hektarů vinohradů. Ročně produkce vína činí
přibližně 120 000 litrů.
Mezi moštové odrůdy, které
pěstujeme, patří Sauvignon,
Ryzlink rýnský, Veltlínské
červené rané, Chardonnay,
Muškát moravský, Tramín
červený, Müller Thurgau,
Rulandské šedé, Svatovavřinecké, Frankovka, Rulandské modré, Zweigeltrebe a v neposlední řadě také
Cabernet Sauvignon. Vinice se nacházejí na samém
okraji Znojemské vinařské
podoblasti, která je centrem
tradice českého a moravského vinařství. Terroir našich
vinic vytváří členité svazky
brněnského masívu, který tvoří hlubinné vyvřeliny skupiny žuly. Půda je
složena z jílovitých spraší a díky svému originálnímu mikroklimatu, se zde
skvěle daří plným červeným vínům ale také vínům bílým,
které vynikají výraznou
vůní ovocného a květnatého typu a jemnou kyselinkou v chuti.
Všechny vinohrady
a způsob jejich ošetřování
splňují přísné podmínky integrované produkce, která si klade za cíl
pěstovat hrozny šetrně k životnímu
prostředí. Červené hrozny jsou zpra-

covávány v automatických nerezových vinifikátorech s řízeným kvašením a následně lisovány ve vakuovém
pneumatickém lisu bez přístupu
vzduchu. Bílé hrozny se rovněž
takto lisují a odkalený mošt kvasí
v nerezových nádobách s regulací teploty kvašení, aby nedocházelo k úniku aromatických složek budoucího vína. Následně
je víno čířeno výhradně přírodními látkami. Lahvovaná
vína jsou plněna do skleněných lahví a uzavírána kvalitní korkovou zátkou.
Našimi odběrateli jsou vinotéky, gastronomie a privátní klientela po celé České
republice. Vína prošla náročným schválením a byla jim
udělena značka ZNOJEMSKO Regionální produkt.
Produkujeme sladká a polosladká vína s přírodním zbytkovým cukrem a vína přívlastková, včetně slámového a ledového.
Pro více informací nebo nákup vín
můžete navštívit webové stránky www.
vsmarsovice.cz.

Tipy na akce
na Znojemsku

135. výročí Emina zámku
1. 7. / Šanov
www.sanov.cz
Bitva u Znojma r. 1809
7. – 9. 7. / Dobšice, Znojmo
www.dobsice.cz/akce-2017.pdf
Dobývání dobšických sklípků
8. 7. / Dobšice
www.vinari.dobsice.cz
Božické otevřené sklepy
29. 7. / Božice
www.dbv.webnode.cz
Zámecká vinařská romance
29. 7. / Jevišovice
www.jevisovice.cz
Slavnosti chleba ve Slupi
2. 9. / Slup
www.slup.cz/slavnostichleba
Krumlovské burčákobraní
23. 9. / Moravský Krumlov
www.krumlovskeburcakobrani.cz
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Kraj Pernštejnů regionální produkt
Koordinátor: MAS Region Kunětické hory, z.s. • Značka funguje od roku 2013 • Počet certifikátů: výrobky (20)

Že jablko nepadá daleko od stromu je známá věc. V případě mistra
Jana F. Veselého z Pardubic to
bylo opravdu jen o píď vedle. Prarodiče pana Veselého byli jednak hudebníci,
a jednak umělečtí truhláři. Právě prarodiče byli
těmi, kdo panu Veselému
koupili v dětství nářadíčko
a učebnici „Urob si sám“, díky
které si mohl zhotovit svůj první hudební nástroj. Dnes je houslařství jeho
povoláním a jeho strunné, ručně zhotovované nástroje cenným zbožím.

Pojďte s námi za příběhy do Kraje
Pernštejnů

Příkladem tohoto může být na Pardubicku perníkářství. Jednou z nejstarších rodinných firem je společnost Pardubický perník Janoš. Původní cukrářské kořeny tu sahají hluboko do minulého století, kdy paní Marie Janošová
proslula výrobou svatebních dortů,
zákusků a především perníků. Další
významnou etapou v historii firmy byl
rok 1958, kdy pan Josef Janoš vyrobil
veliké perníkové srdce pro Světovou
výstavu v Bruselu. V rodinné tradici
dnes pokračuje pan Pavel Janoš a je
mu přezdíváno „Král perníku“.
Příběh dalšího, tentokrát sadařského řemesla, se odehrává na březích
Opatovického kanálu v Podůlšanech.
Zde se rozprostírají sady pana Richtera. Ten se věnuje ovocnářskému řemeslu od roku 2002, kdy se snažil najít
nové odrůdy odolné vůči šarce a zároveň podobné klasické české švestce. Hledal a křížil a po mnoha letech
pokusů sklidil výtečné fialové plody
své práce. Aby jeho mnohaletá práce
nebyla zapomenuta, předal své nadše-

ní a výsledky do rukou vnučky Šárky Kučerové, která dnes zdárně pokračuje v započaté práci svého dědečka.
Po cestičkách kolem Opatovického
kanálu se dostaneme do nedalekých
Dolan, kde se pan Václavík věnuje již
po desítky let pěstování hub. Dnes kromě hlívy ústřičné najdeme v jeho pěstírně i ganodermu-reishi a další druhy
hub. Pro svou vášeň získal pan Václavík doslova celé své okolí a rodinu.
Houby zpracovává do různých doplň-

ků stravy a také substrátových balíčků pro domácí pěstování. V současné
době uzavřel spolupráci s další producentkou Kraje Pernštejnů, mýdlařkou
paní Hofrichterovou, a vyrábějí společně houbová mýdla.

Občas pomůže náhoda
Pan Dominik Láznička je v současnosti velmi uznávaným včelařem, který
se orientuje na netradiční slunečnicový med. Jeho cesta k této profesi
však nebyla přímočará. Tento medonosný příběh začíná v době, kdy bylo
panu Lázničkovi 11 let. Tehdy byl jeho
bratr hospitalizován v nemocnici,
kde jeho spolupacientem byl
zapálený včelař, který jej
nadchl. Po návratu z nemocnice zkouší pan bratr včelařit spolu s malým Dominikem. Toho včelařství natolik uchvátí, že se stane jeho
životním koníčkem. Nestává
se však hned jeho zaměstnáním. Pan
Láznička se vyučí zedníkem, ale
na svého bzučivého sladkého koníčka
nezanevře. O nějakých 10 let později
se vyučí včelařem a stává se dokonce
učitelem včelařství.

A ještě jeden příběh
nakonec aneb Jdeme
do druhého kola

Smyslem regionálních značek je sdružovat nadané všeuměly, řemeslné čaroděje a obecně lidi, kteří tvoří krásné a výjimečné věci. Toto vychází i z pravidla, že regionální produkce má čerpat sílu a zdroje především z domácího území a tradice. Tak tomu je i v Kraji Pernštejnů.
Často, vezmeme-li do ruky nějaký výrobek označený logem dubového
listu, netušíme ani, jaký příběh za ním stojí. Každý produkt je originální právě tím, že má svoji historii, neboť za ním stojí skutečná práce lidských rukou a osvíceného ducha a mnohdy i rodinná paměť. Pojďme si
pár z těchto příběhů představit.

Rodová tradice
zavazuje
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Když se chce, všechno
jde …
Již dvanáctým rokem se může každý
turista, cyklista i řidič zastavit v Kuněticích u kostela na vyhlášené Kunětické
zmrzce. Manželé Pavlisovi začínali
se snem o zmrzlině a s malou dřevěnou boudičkou, ale postupem času
posouvali své podnikání dále a vylepšili zázemí stánku, který se neustále
zvětšoval a objevily se v něm lepší zmrzlinářské stroje. Okolo stánku vzniklo
zastřešené venkovní posezení. Poté získali certifikát Kraje Pernštejnů, jelikož
vsadili na to, že jejich zmrzka je vyráběna z pravého ovoce, a tím je výjimečná, což bylo právem oceněno. Sázeli
také na netradiční příchutě, takže jste
zde mimo jiné mohli ochutnat chlebovou, arašídovou, mojito nebo okurkovou zmrzku. Novinkou minulého roku
byla výroba nanuků, které doplnily
točenou zmrzlinu. V Kuněticích opravdu
neusnuli na vavřínech a pro rok letošní
přichystali hned několik inovací. Nově
se tu můžete potkat se zmrzlinovými
lízátky, dorty a zákusky a dalšími podobami této skvělé pochoutky.

Loňské prázdniny byly v Pardubicích
ve znamení Olympijského parku. Dlouho
byl připravován pestrý program, který
bavil návštěvníky parku po tři víkendy.
O prvním víkendu byl plánován zahajovací ceremoniál, na třetí slavnostní
zakončení akce. Ale ejhle, chtělo by to
nějaký nápad i na víkend prostřední.
Daly se tedy hlavy dohromady a vytvořil se koncept Festivalu chutí, vůní
a řemesel jako doprovodné akce.
Nápad byl na světě a teď jej zrealizovat. Značky Kraj Pernštejnů a Železné hory rády spolupracují. Rozdrnčely
se telefony do ostatních regionů i samotné ARZ. Den ode dne začal počet
výrobců narůstat, až byly nádvoří i parkán pardubického zámku k prasknutí
zaplněny. Vše dobře dopadlo a umění všech výrobců i program zhlédlo
na 5 000 návštěvníků festivalu. Nechte se tedy pozvat Festival chutí, vůní
a řemesel s pořadovým číslem 2, který se uskuteční opět na zámku v Pardubicích, a to 12. 8. 2017.

Tipy na akce
v Kraji Pernštejnů

Festival chutí, vůní a řemesel II.
12. 8. / Pardubice
Hravé odpoledne na farmě Apolenka
12. 9. / Pardubice – Spojil
Adventní trhy Pardubice
2.–3. 12. a 15.–23. 12.
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krkonoše originální produkt
Koordinátor: Místní akční skupina Krkonoše, z.s. • Značka funguje od roku 2005 •
Počet certifikátů: výrobky (32)

Káva a čokoláda s vlastní tradicí
Znáte to, když vás popadne nápad?
Máte svrbění, nutkání a myšlenku,
která pokaždé vyplave, ať se ji snažíte schovat kamkoliv chcete? Přesně
tak nějak vznikala Kafírna v Trutnově a do její realizace se zapojila celá rodina. Pavel Volk
mladší vlastní firmu,
Tonda Volk utváří prostor a vtiskl Kafírně
a Krámku duši, Pavla
Volková se naučila pražit a vozí novinky a nápady
ze světa a nedílnou součástí
je i Míša. Jiřina Volková udržuje
celý kolos v chodu a Pavel Volk
se stal tváří VOLKAFE.
Takto vznikl prostor, který znáte jako Kafírnu. Pro rodinu Volkových to byla realizace obrovského snu, ke kterému se přidala další
myšlenka – pražit si i svou vlastní
kávu. A tak se začalo konat, až nakonec vznikla i Pražírna, kterou znají
všichni ti, kteří chodí do Kafírny popít kávy, nebo bydlí v okolí Trutno-

va. Najdou se ale i nadšenci, kteří si
jejich kávu našli a oblíbili a neváhají si za ní dojet i pořádný kus cesty.
A není se co divit, však je to také jediná malá pražírna, která získala certifikaci k pražení kávy Fair Trade
a mimo to i několik ocenění
Česká chuťovka.
Kamenný krámek, kde
můžete VOLKAFE zakoupit, je přímo v prostorách
Kafírny, ve Spojenecké ulici v Trutnově, ale dá se koupit i na e-shopu. Najdete zde gurmety arabik a robust z celého světa
i namíchané směsi.
A protože Volkovi nezahálí, začali
nedávno s výrobou vlastní čokolády
a pralinek VOLKAFE, a i tentokrát
šli do realizace nápadu se stoprocentním nasazením, jehož výsledkem jsou
pralinky s úžasnou kombinací chutí, nápaditá lízátka i tabulkové čokolády. Volkovi tak získali v pořadí již
druhý certifikát KRKONOŠE originální produkt.

Vždy čerstvé mléko i mléčné
výrobky z farmy Mejsnar
Malá rodinná farma, kterou najdete
v klidném prostředí v obci Kunčice
nad Labem, zahájila svou činnost
v roce 1991. Navázala na rodinnou
tradici zemědělského hospodaření.
Mejsnarovi dnes stejně jako jejich
předci pasou na krkonošských pastvinách skot za účelem produkce mléka.
V současné době postupně přechází
z českého červenostrakatého skotu
na chov severského plemene. Získají
tak výživnější mléko obsahující beta
-kasein typu A2, jehož zastoupení
v mléce se postupným šlechtěním
skotu výrazně snížilo. Mléko A2 na rozdíl od typu A1 v organismu člověka
nevyvolává alergické reakce, navíc je
vhodné pro prevenci různých cévních
onemocnění, snižuje koncentraci lipidů
a redukuje sérový cholesterol.
Zemědělství pro Mejsnarovi není
pouhým způsobem obživy, ale především životním stylem. Jejich snahou
není podřizovat přírodu člověku, ale
naopak. Snaží se pochopit její zákonitosti a pracovat s nimi každý den tak,

že se dostane také na prestižní seznam
UNESCO.
Vánoční ozdoby vznikají ručně
v malé dílně a vyrábí se téměř stejně
jako před sto lety. Z trubiček se nejprve musí vyfouknout perličky, které se potom stříbří, barví a násled-

aby krajinu zachovali kulturní, čistou
a krásnou. Se stejnou pečlivostí dbají
na kvalitu výrobků. Mléko je od roku
1997 zpracováváno ve vlastní minimlékárně. Zde je ošetřeno šetrnou pasterizací tak, aby neztratilo důležité živiny,
a s láskou a pečlivostí pak Mejsnarovi
připravují široký sortiment mléčných
výrobků. V roce 2010 dokonce získali
titul Farma roku. Mléčné výrobky lze
zakoupit přímo na farmě v prodejním
okénku, či si jednoduše objednat vždy
čerstvé výrobky až do domu, kam je
přivezou jedním z rozvozových vozů.

Pivo s nejhezčím
výhledem
Pokud se vydáte po stopách Krkonošské pivní stezky, narazíte v penzionu
Andula na domácí minipivovar, který
se nachází v nadmořské výšce
1217 m n.m. Jedinečnost zdejšího piva
Fries je vedle českého sladu a chmele
založena i na kvalitě pramenité vody,
jejíž zdroj vyvěrá na Friesových boudách. Tato voda dává pivu nezaměnitelnou chuť a barvu.
Ve Friesu vaří 12° Světlé, tedy tradiční český ležák. Má zlatavou barvu
a je připravovaný ze tří druhů sladů
a žateckého chmele zvaného poloranný červeňák. 13° Polotmavé je speciál připravovaný z pěti druhů sladů. Je
charakteristický svým bohatým aroma
s příjemnou příchutí praženého sladu
a jemnou hořkostí. A nakonec i 14°

Polotmavé typu Ale – aromatické pivo
amerického typu, jehož zvláštností je
chmelení za studena. Výsledkem je karamelová chuť a vůně přirozeně doplňující větší procento alkoholu.

ně řežou. Některé se i malují. Potom
se z nich na drátky montují ozdoby.

Skláři dovedou sestavit více než dvacet tisíc druhů ozdob. Náročné ruční
práci se věnuje asi třicet lidí.
Nejvíc zakázek přichází tradičně před Vánoci. Desítky balíků míří
na vánoční trhy do Prahy, Brna, Českých Budějovic i dalších měst. Foukané perličky mají ale lidé na stromečku
například i v Americe, v Německu,
Dánsku, Švýcarsku, Rakousku nebo
v Rusku.

Ozdoby z foukaných perliček usilují
o zápis do UNESCO
Z Poniklé v Krkonoších míří hlavně
v předvánočním čase do světa tradiční ručně vyráběné vánoční ozdoby
ze skleněných foukaných perliček.
Zná je několik generací a tato obec
je jediné místo, kde se takovéto ozdoby
vyrábějí. Dílna má proto šanci,
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Koordinátor: MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. • Značka funguje
od roku 2013 • Počet certifikátů: výrobky (45), služby (3), zážitky (3)

Bílinská kyselka –
nápoj královských tabulí
Světoznámé lázeňské
prameny z ústeckého
kraje
Hesla Bílinská kyselka a Zaječická
hořká voda najdeme už v prvních britských encyklopediích, kde se u nich
uvádí, že jsou známé po celém civilizovaném světě. Bílinská, oceněná
Grand Prix na světové výstavě v Pa-

říži jako nejlepší přírodní dietetický nápoj, šířila slávu města Teplice
po celé Evropě. Zaječická, jako nejčistší zdroj epsomské (sedlecké) soli
na světě, stojí za novodobým rozkvětem teplických lázní a jejich atraktivitou pro evropskou šlechtu. (Byla
např. podstatou detoxikační kúry F.
Hoffmanna od roku 1725.) Dosud
jsou v zahraničí žádané, ale Češi,
kteří přijdou na exkurzi do stáčírny,

Víno se vrací na Mostecko
České vinařství Chrámce s. r. o. je rodinná firma založená v roce 2001. Navazuje na dlouhodobou práci pana Ing.
Ivana Váni, který v roce 1967 v bývalém Státní statku Most založil první vinice v Chrámcích a později též

v Mostě na vrchu Špičák
a na výsypce dolu Hrabák v Čepirozích u Mostu. Dnes se společnost
stará o 72 ha vinic a postupně obnovuje starší výsadby. V roce 2004 byla
obnovena vinice na terasách na vr-

hledí v úžasu na slavnou minulost a nechápou, jak je možné,
že to dříve nevěděli.
Je to především vinou minulosti našeho kraje, který si nárokoval národ český i německý.
Odsunem německého obyvatelstva došlo k přerušení
předávání občanské hrdosti z generace na generaci.
V poválečném socialistickém režimu bylo na lázeňství pohlíženo jako na něco
překonaného a kapitalistického. Nebylo žádoucí,
aby občané věděli o minulé slávě českých lázeňských pramenů na západě (14 milionů lahví roční
export v roce 1912). Nebylo žádoucí, aby socialistický
občan věděl o důležitosti české
šlechty, našeho jediného českého knížecího rodu Lobkoviců.

Dva úhly pohledu,
ale jen jeden dává
šanci
Do dnešních dnů se nám
tedy zachovaly dva úhly
pohledu na lázeňství našeho kraje. Ten světový před
první válkou, a ten socialistický, kdy vše existovalo ze setrvačnosti. Pouze ten
světový je klíčem k rozvoji našeho kraje a jeho prosperity.
Nutno říci, že pro zahraniční turisty, kteří by ochotchu Hněvín v Mostě, kde jsou doloženy vinice ze středověku. Na čedičových půdách v Mostě se výborně
daří modrým odrůdám Zweigeltrebe,
Svatovavřinecké a Rulandské modré, z bílých odrůd se pěstuje Müller
Thurgau, Ryzlink rýnský, Rulandské
šedé, Chardonnay, Tramín, Irsai Oliver
a Kerner. V roce 2014 byla také vysazena odrůda Solaris. Od roku
1994 vyrábí sklepmistr Moše
Váňa též košer víno pro židovské obce v České republice. Košer vína se vyrábějí z nejlepších hroznů
sklizených koncem měsíce
října. Cílem Českého vinařství
Chrámce s. r. o. je přispět k rozvoji
vinařství ve vinařské oblasti Čechy,
zachovat vinice v okolí města Mostu
a vyrábět kvalitní víno domácí produkce na co nejvyšší úrovni.
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ně přivezli své peníze do našeho
kraje právě kvůli našemu lázeňství, není pohled minulého režimu vůbec důležitý. Vůbec o něm
neví a nezajímá je. Chtějí jen
na vlastní kůži zažít omamnou historii počátků evropské
balneologie a ochutnat chuť
kraje skvělých léčivých pramenů přímo v lázních Bílina a Teplice.
Proto se naše ředitelství
zřídel hrdě hlásí k odkazu
Lobkovické knížecí stáčírny
léčivých vod v Bílině. Jsme
tým Severočechů, kteří svůj
profesní život zasvětili práci
na uchování a dalším rozvoji
hodnotných a vzácných lázeňských pramenů. Staráme
se o to, aby tyto poklady české země přinášely radost a prospěch co největšímu počtu lidí.
Jsme česká firma a ve své činnosti se řídíme pravidlem spolupracovat s českými firmami
a podporovat tak české výrobce.
Stáčíme pravé a původní
lázeňské prameny, nejsou
to tedy pouze slavná jména
na balení obyčejných vod.
Zavazujeme se vykonávat
tuto práci podle svého nejlepšího svědomí. Staráme
se o své budovy a věnujeme pozornost také kulturnímu odkazu, abychom z lázeňského prostředí udělali
důstojný stánek kulturnosti a odpočinku.
www.pitnekury.cz

Tipy na akce
v Krušnohoří

Venkovský farmářský trh
9. 9. / Droužkovice
Venkovský farmářský trh
7. 10. / Údlice
Venkovský farmářský trh
21. 10. / Spořice
Venkovský farmářský trh
2. 12. / Droužkovice
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HANÁ regionální produkt
Koordinátor: MAS Moravská cesta, z. s. • Značka funguje od roku 2008 •
Počet certifikátů: výrobky (75), služby (5)

Bylo nebylo…
Naše rodina hospodaří na Dvoře
od r. 1992, kdy jsme se začali starat
o 20 krav. Časem naše hospodaření
dostalo obrátky, když jsme z daleké
Francie dovezli osmdesátisedmihlavé
stádo krásných černobílých jalovic.
Ty vzápětí začaly rodit telátka, jedno
za druhým. V současnosti dojíme
300 krav a krmíme mladé jalovice
a telata.
Dvacet let jsme denně nadojili mléko, které nám odvezla cisterna do mlé-

kárny. Ekonomické starosti nás však donutili přemýšlet,
jak vylepšit situaci a napadla nás jediná možnost.
Začít zpracovávat naše mléko a výrobky si prodávat sami. Záměr se podařil a do naší prodejny před 3 roky
začali chodit první návštěvníci. Nabízíme v ní jogurty, zakysané nápoje, tvaroh, výrobky z něho a vlastní
sýry, především přírodní pařený sýr
v různých podobách.

Naší hlavní myšlenkou a přáním
od začátku bylo, abychom se nestali
anonymními výrobci potravin. Chtěli
jsme umožnit všem zájemcům, kteří
by rádi poznali život na statku zevnitř,
navštívit nás a prohlédnout si statek.
Lidé se začali vracet, a to nás velmi
povzbudilo. Vybudovali jsme zázemí
pro návštěvy, především pro děti. Vznikl unikátní bar na Dvorku s výhledem
na krávy a s občerstvením. Děti si zde
mohou pohrát, pohladit telata i kozy
a vidět, jak to vypadá na opravdové
farmě. Kromě toho nabízíme
vlastní zmrzlinu, která přitahuje návštěvníky z širokého okolí. Jak tvarohová,
tak i jogurtová, smetanová i jahodová ze syrovátky si našly své štamgasty.
Získali jsem značku
HANÁ regionální produkt,
některé výrobky byly oceněny
značkou Výrobek Olomouckého kraje a náš originální Malinový mls získal loni ocenění Regionální potravina.
Zní to skoro jako pohádka, ale příběh
je teprve na začátku, a jak dopadne,
záleží na všech zúčastněných postavách. A s vděčností děkujeme hlavnímu „Režisérovi“, bez jehož požehnání naší práci by nic z toho nebylo.
Šárka Osičková

Párování z Minipivovaru Kosíř
Minipivovar Kosíř nemá dlouhou historii ani tradici, ale i tak je o něm stále
více slyšet. Vznikl 4. října 2014 ve Lhotě
pod Kosířem, 17 kilometrů od Olomouce i od Prostějova, na úpatí nejvyššího hanáckého kopce Kosíře. Rozhledna z jeho vrcholu se dostala i do loga
pivovaru.
Pivovar se orientuje především
na návštěvníky této turisticky vyhledávané části Hané,
kterým nabízí typicky hanácké pivo, tedy nepříliš
hořké, ale vyvážené a sladové. Sládek David Kapsia říká, že má k vaření piva
vřelý vztah, i když nemá pivovarnické vzdělání. Proces výroby
piva ho nepřestává fascinovat. Je dlouhý, u základní verze českého ležáku
trvá 4–6 týdnů, a působivá je i tradice pivovarského řemesla.
V Kosíři chtěli už dlouho vařit černé pivo, ale ne za každou cenu. Černé
pivo z Hané mělo být charakteristické, s čokoládově hořkými až kávovými tóny, což není pro české černé
pivo typické. Naopak tak chutnají ir-

ská piva stout. První pokus byl něco
mezi – jedenáctistupňové černé pivo,
které mělo kýžené tóny, ale na rozdíl
od irského stoutu se jednalo o spodně kvašené pivo. Asi za tři čtvrtě roku
se sládek Kapsia dozvěděl od Zdenka Kortiše, bar manažera z olomouckého BLACK STUFF Pub & Whisky Baru, že whisky Jameson leží šest
měsíců v dřevěných sudech
po pivu, kde nasála aroma
piva. A naopak, že v Irsku
je malý pivovar, kde vaří
šestnáctistupňové černé
pivo, které leží v sudech
po whisky. Oboje se pak
pije dohromady. Nápad zkusit
to i na Hané byl na světě.
V Minipivovaru Kosíř změnili recepturu, z jedenáctky se stala čtrnáctka,
aby stupňovitost piva lépe odpovídala
spojení s whisky, a na Pivovarských
slavnostech v roce 2016 za přítomnosti olomouckého hejtmana narazili první sud. Pivo mělo velký úspěch
a v BLACK STUFF baru byla první
várka vyprodaná během několik dnů.
Ale tím příběh nekončí. Zdenek Kor-
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Husí farma Tovačov –
potraviny s příběhem
Naše farma se nachází pod Spanilou věží v Tovačově, na úrodné Hané
v srdci Moravy.
Do vlastního chovu hus jsme se rozhodli jít po stále větším úsilí najít kvalitní potraviny s důrazem na tradiční
chov – což je pastva (zelená tráva),
obilí, pivovarské mláto a cukrová řepa.
Proto jsme velmi poctěni udělením
značky HANÁ regionální produkt, která naplňuje naše vize – tradice, kvalitu, kulturní hodnoty a ruční práci.
Naše svatomartinské husy je možno zakoupit přímo na naší farmě, případně na farmářských trzích.
užívat sudy značky Jameson, což je
podmíněno kontrolou kvality piva. Ta
probíhá tak, že pravidelně posíláme
do Irska vzorky našeho piva. Toto jedinečné pivo se distribuuje pod značkou Moravian Black Beer, lahvované do vybraných hotelů a restaurací
na celé Moravě. Snad se podaří dostat ho i do Prahy. V sudech se prakticky neprodává, protože je to dezertní pivo. Není určeno k velké spotřebě,
ale při jednom nebo dvou pivech párovaných s malým panákem whisky
se krásně rozjímá o životě.

tiš pomohl v jednání s lihovarnickou
skupinou Pernod Ricard, do níž patří i firma Jameson Distillery. S tou
se podařilo podepsat smlouvu o spolupráci, která spočívá v tom, že v Kosíři uvaří pivo, uloží je do sudů, které
jim půjčil lihovar Jameson, a pivo natáhne chuť whisky. A opačně, Jameson dodává whisky s aromatem piva.
A když oboje spárujeme, tedy střídavě
pijeme doušek piva s douškem whisky, oba produkty se krásně prolnou
a vznikne harmonický celek.
Kosíř je jedním ze tří pivovarů
v Česku, které mohou oficiálně po-

Tipy na akce
na Hané

Garden Food Festival Zlín 2017
2.–3. 9. / Zlín – Park u Zámku
Tradiční prezentace regionální
gastronomie a certifikovaných
výrobků
Dny Evropského dědictví v Litovli
9. 9. / Litovel
Prezentace regionálních výrobků
Podzimní slavnost
16. 9. / Pevnost Fort XVII., Křelov
Prezentace výrobců z Olomouckého
kraje
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Moravský kras regionální produkt
Koordinátor: MAS Moravský kras, z. s. • Značka funguje od roku 2006 •
Počet certifikátů: výrobky (30), služby (13), zážitky (4)

Loutky? To byla náhoda
„Jsem vystudovaný ekonom, ale se dřevem jsem dělal vždycky. Viděl jsem to
u dědečka, vždycky jsem k tomu měl
blízko.“ Těmito slovy začíná František
Ševčík, jednatel společnosti BS MODEL,
svůj příběh o tom, jak se z Olomouce
dostal do Ruprechtova, k loutkám
a vedení malé hračkářské firmy.

„Byla to tehdy naprostá náhoda.
Měli jsme malou rodinnou firmu
a chtěli jsme od jedné společnosti odkoupit stroje pro náš zamýšlený výrobní program. Tou společností
bylo družstvo Tvar z Lipové, které už
přes 40 let vyrábělo loutky a loutková divadla, ale v roce 2002 se dostalo

Obrázky víly z Ochozu
„Kdybyste to nemohla najít, tak se zeptejte na Helu malířku, já jsem se tu
narodila, tady mě každý zná,“ nabádala mě paní Kešeová do telefonu, ještě než jsem se do Ochozu vypravila.
Měla pravdu. Stačí jediný dotaz
a ocitnete se přímo před malým domkem, jehož popisné číslo svědčí o tom,
že jde o jedno z nejstarších stavení ve vsi.
Pak už zbývá jen zaklepat, překročit práh a ocitnout se ve vílím království, ozvláštněném světlíky ve stropech
a barevnými vitrážovými stěnami.
V prostoru, kde přestává plynout čas,
kde minulost a přítomnost existují
v jediném bodě ustrnutí nad krásou,
ve chvíli okouzlení, kterou pak malířka Helena přenáší do svých obrazů.
Svět malířky Heleny Kešeové je prostý a čistý, nechává se inspirovat těmi
nejobyčejnějšími věcmi, které většina
z nás míjí, a zcela spontánně se obklopuje předměty s minulostí, které jí,
když se setmí, šeptají do snů své příběhy. Starý sekretář, kočárová lampa
a stará postel s vyřezávaným čelem,

ve které spí obráceně „aby viděla na to
krásné čelo, hned jak se probudí“. Její
oči hledají krásu neustále a neúnavně,
jak to dokáže jen člověk v životě pevně ukotvený, člověk, který našel svůj
domov a místo, kam náleží.
O to překvapivější je druhá stránka její osobnosti – praktická, přesná
a efektivní. Když se v mládí rozhodla

odsunout uměleckou dráhu na vedlejší kolej a dát přednost jistějšímu způsobu obživy v podobě místa sekretářky ve Zbrojovce, svou pílí a talentem
se propracovala mezi světovou špičku
rychlopísařek, což je výkon vyžadující
nejen pravidelný tréning, ale i schopnost maximální koncentrace.

do konkurzu. Správkyně konkurzní
podstaty nás tehdy oslovila s myšlenkou převzít nejen stroje, ale i celou výrobu. Nakonec jsme na to přistoupili, i když začátky byly opravdu
složité,“ pokračuje František Ševčík.
Přestože výroba nabíhala postupně,
ukázalo se, že loutkové divadlo, s jakým si hrávaly celé
generace dětí, má na trhu
své místo a dokáže si najít své zákazníky.
„Používáme původní
vzory ze 60. let. Loutky,
které dnes nabízíme, se nijak
výrazně neliší od těch, se kterými
si hrávaly dnešní babičky a dědečkové. Podařilo se nám navázat na tradici a zachovat výrobní postupy, na což
jsme skutečně hrdí. Jediné, co se na našich loutkách změnilo, jsou barvy: normy pro dětské hračky se stále zpřísňují
a ty původní barvy bychom už používat
nemohli,“ říká jednatel firmy.
Výroba loutky je tak i dnes poměrně náročným procesem. Hlavičky i končetiny se lisují ze speciální
směsi, po usušení se ručně obrousí

Sama o sobě říká, že je holka ze statku, a tak se nebojí omítnout zeď, vyvézt vlhkou suť nebo přeložit křidlice,
a coby absolventka restaurátorských
kurzů při Moravském zemském muzeu
umí opravit třeba i prošlapaný peršan.
Od jara do podzimu neúnavně obdělává bující zahradu, na níž najdete
růže, rozmarýnu, maliny i zelí, aby si
„vypěstovala všechno, co potřebuje.“
Snad je to právě její vnitřní síla
a energie, která jí na tváři vykreslila aristokratické vrásky, ale oči ponechala zářivé a mladé. Přestože žije
nesmírně skromně a z každého prodaného obrazu má radost, neboť utržené peníze představují nové barvy,
nové plátno a příležitost pro další tvorbu, říká o sobě, že je šťastná. „Nikde
není tak krásně jako tady u nás,“ říká
Hela Kešeová. „Byla jsem v Indonésii, Thajsku, ale tam bych žít nechtěla. Já jsem to tady znala ještě v době,
kdy tu bylo plno lesů,“ dodává.
Zastavíte-li v Ochozu, můžete si
odnést kousek malířčina světa v podobě některého z obrázků, nebo třeba jen snítku rozmarýny ze zahrady.
Tak jako já.
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a kolorují. Pak se celá loutka zkompletuje a oblékne. „Oblečení je šité,
ne lepené, každá loutka je originál,“
upozorňuje František Ševčík na jednotlivé detaily a dodává, že bez zručných zaměstnanců by se to neobešlo.
Divadélko, vybavené látkovou oponou a sadou pozadí, je uloženo v pevném kufříku z kartonu tak, aby mohlo
zůstat uchováno i pro příští generace, jak tomu ostatně dřív bývalo. „Je
dost rodin, v nichž se tato hračka
dědí už tři generace a rodiče či prarodiče se na nás dnes obracejí s prosbou o opravu některé z loutek
vyrobených ještě původním družstvem Tvar,“ říká
František Ševčík a dodává, že se těmto požadavkům samozřejmě snaží vyjít vstříc a loutky, které mají
pro rodinu často velkou citovou hodnotu, dle možností opravit.
Tradice, důraz na kvalitu a odpovědnost vůči zákazníkům, to jsou ostatně
hodnoty, které dovedly Františka Ševčíka k zájmu o získání práva používat označení regionálního produktu.
„Chceme se zařadit mezi výrobce, kteří
jsou hrdí na původ svého zboží, chtějí pozitivně zviditelnit region, ve kterém působí, a mají zájem v dnešním
globalizovaném světě nabídnout výrobek s tradicí a průkazem původu,“
uzavírá František Ševčík.

Tipy na akce
v Moravském krasu

Den otevřených dvěří Býčí skála
1.–2. 7.
Husí slavnosti
30. 9.–1.10. / Boskovice
Tematická nabídka restaurací, pohádková divadelní představení, prodej výrobků tradičních řemesel i produkty
související s ročním obdobím a husami, občerstvení a doplňkový sortiment.
Vítání sv. Martina
10.–12. 11. / Blansko
Bohatý program v zámeckém parku,
historický jarmark s tradičním zbožím a regionálními produkty, dětský
světýlkový průvod městem, slavnostní
mši v kostele, svatomartinské speciality, mladé víno a slavnostní ohňostroj.
festival Rajbas
24.–26. 11. / Blansko
Cestovatelský festival filmů, setkání a dobrodružství. besedy a filmové
projekce, závody, koncerty, workshopy, tanec i výprava do podzemí Moravského krasu.
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Příloha

Co nového
v REGIONECH

Foto: archiv ARZ

Program rozvoje venkova
Cílem Programu rozvoje venkova České republiky 2014 –2020
(PRV) je obnova, zachování
a zlepšení ekosystémů závislých
na zemědělství prostřednictvím
zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro
konkurenceschopnost a inovace

zemědělských podniků, podpora
vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.
Program také podporuje diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit
hospodářský rozvoj a komunitně

vedený místní rozvoj, resp. metodu LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského
území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí
a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce
v oblasti zemědělství a lesnictví.

Na následujících stránkách představujeme dvě podporované tematické oblasti, které souvisí s nabídkou
kvalitních místních produktů – agroturistiku a tzv. krátké dodavatelské řetězce, tedy zajištění odbytu
zemědělských produktů s minimem prostředníků. Bližší informace k aktuální podobě PRV naleznou zájemci na www.eagri.cz/prv.

Agroturistika
Co je to
agroturistika?

Venkovská turistika (vesnická turistika) je forma cestovního ruchu bezprostředně spjatá s přírodou, krajinou
venkova a konkrétním venkovským
osídlením. Výraznou úlohu na poli
agroturistiky v současné době sehrává i Ministerstvo zemědělství. „Jako
resort máme vysoký zájem koncepčně analyzovat, rozvíjet, podporovat
a propagovat venkovskou turistiku,
potažmo agroturistiku,“ sdělil ministr
zemědělství Marian Jurečka. Venkovská turistika zahrnuje turistické nebo
rekreační pobyty na venkově, jejichž
hlavní náplní je poznávání, relaxace,
blízký kontakt s přírodou, zemědělstvím, řemeslem, tradicemi regionu
a aktivní odpočinek.

Jde o moderní produkt cestovního
ruchu, ohleduplný k přírodě a umožňující rozvoj podnikání na venkově.
Agroturistika je forma venkovského cestovního ruchu, kterou provozují zemědělští podnikatelé. Specifikem jsou turistické či rekreační
pobyty na farmách (statcích, hospodářských usedlostech), kde dochází
k bezprostřednímu kontaktu s přírodou a autentickou kulturou. Charakteristickými znaky jsou: aktivní
odpočinek, relaxace a poznání atmosféry venkova. Jde o produkt trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu.
V České republice je jiná situace
než v zahraničí (např. v alpských zemích), kde má agroturistika dlouholetou tradici a stala se vyhledávaným
a úspěšných produktem cestovního
ruchu. Situaci u nás ovlivnila přede-

Foto: archiv ARZ

vším kolektivizace a znárodňování,
kdy došlo k přerušení tradic rodinných farem, které jsou pro rozvoj agroturistiky klíčové. K oživení agroturistiky u nás došlo až po roce 1989
s obdobím restitucí, skupováním nemovitostí jako určité podnikatelské
příležitosti a vlivem pobočky organizace ECEAT, která slibovala přísun
klientů z Nizozemska. V současné
uspěchané době hosté v agroturistice spatřují především příležitost
ke znovuobjevování atmosféry venkova a návratu ke kořenům. Lidé si

cení klidu a pohody venkova, vnímají pocit bezpečí, pozornosti, péče
a pohostinnosti.
Agroturistika však nepřináší prospěch pouze podnikatelům, kteří v ní
mohou spatřovat příležitost diverzifikace své zemědělské činnosti, efektivní využití prostor hospodářských
objektů či tvorbu pracovních míst.
Agroturistika do jisté míry může
pomoci řešit problémy venkovských
oblastí, stabilizovat osídlení venkova a napomáhat udržovat a obnovovat vesnické osídlení.
(pokračování na straně IV)
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Foto: MAS Královská stezka

Zpráva Výzkumné služby Evropského parlamentu nazvaná Krátké potravinové řetězce a místní potravinové systémy v EU (Marie-Laure AugèreGranier, 2016) uvádí, že v poslední době je všude v Evropě na vzestupu trend přímého prodeje farmářských výrobků. Týká se to jak měst,
tak i venkovských oblastí.
V EU je možno v současném období
pozorovat velkou škálu krátkých dodavatelských řetězců a místních potravinových systémů – od farmářských
trhů přes bedýnkové systémy až po komunitní zahradničení a zemědělství.
Jejich společnou výhodou je férovější cena pro farmáře, dostupnost čerstvých a sezónních produktů pro spotřebitele, nižší enviromentální zátěž
a větší sociální soudržnost na místní
úrovni. Dalším přínosem pro lokální
ekonomiku je tvorba pracovních míst.
Na výše uvedené jevy reagovala
v roce 2016 i Pracovní skupina Evropské sítě rozvoje venkova a definovala nástroje, jimiž lze ovlivnit
evropské potravinové dodavatelské
řetězce. Ty člení podle jednotlivých
fází možného působení – od formování strategií, přes poradenství a vzdělávání ke spolufinancování investic
až po podporu spolupráce a společných organizací a opatření zaměřená na usnadňování přístupu na trh
a hodnocení kvality.

Nerovnováha
dodavatelských
systémů
Potravinový dodavatelský řetězec
propojuje tři hlavní sektory: zemědělství, potravinářství a distribuci,
a patří do něj různorodí aktéři: farmáři, zpracovatelé potravin, nákupčí, velko- a maloobchodníci, a to
jak malé a střední, tak i velmi velké firmy. Často dochází k významné nerovnováze, pokud jde o zátěž,
kterou potravinový řetězec znamená pro jednotlivé články. Výsledkem mohou být neférové obchodní
praktiky. Malí farmáři nebo jejich
družstva, stejně jako malí zpracovatelé potravin, se musí často potýkat s velkými obchodníky, kteří pro
ně představují jedinou možnost přístupu na trh, a tudíž silně tlačí dolů
ceny i marže. Může se dokonce stát,
že malí farmáři a zpracovatelé pro-

dávají za ceny, které jsou pod jejich
výrobními náklady. Proto v roce 2016
přijal Evropský parlament rezoluci,
v níž žádá Evropskou komisi, aby
připravila návrhy opatření proti nekalým obchodním praktikám a zajistila
tak farmářům férové příjmy a zákazníkům možnost výběru dodavatele.

vensku 19 % a v Maďarsku, Rumunsku a Estonsku 18 %, v Česku 17 %,
na Maltě, v Rakousku nebo Španělsku je to méně než 5 %. Na druhou
stranu, ve Francii se prostřednictvím krátkých dodavatelských řetězců, které jsou podporovány z národních zdrojů, realizuje 21 % produkce
a je do nich zapojena polovina producentů zeleniny a medu.

Foto: Farma Menšík

Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy

Praktické příklady
z regionů

Pokud jde o význam místních potravinových projektů, lze obecně říct,
že se v rámci evropského zemědělsko-potravinářského systému jedná
o okrajovou záležitost. V průměru
15 % evropských farmářů prodává
více než polovinu své produkce přímo spotřebitelům. Jedná se ale hlavně o malé farmy, a navíc lze pozorovat zásadní rozdíly mezi jednotlivými
evropskými zeměmi: zatímco v Řecku se přímým prodejem realizuje
25 % zemědělské produkce, na Slo-

Haberský gastrofestival
V červnu 2017 se v kraji Vysočina konal již 3. ročník Gastro festivalu Habry, který uspořádala Celostátní síť pro
venkov ve spolupráci s MAS Královská stezka. Od řady dalších, většinou
komerčně zaměřených akcí, se liší tím,
že si organizátoři dali jako cíl uspořádat ve spádovém městě přitažlivý
program pro občany města i okolních obcí, a to propojením běžného
farmářského trhu s kulinářskou show
a hudebním programem.
Gastroprogram třetího ročníku si
vzali na starosti účastníci MASTERCHEF Česko 1 – skupina zvaná PAR-
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TYčka, která připravila tři tematické
kuchařské show. Nabídka doprovodného trhu sahala od uzenin a ryb
přes mléčné výrobky, koření, bylinky, až po pivo, víno či kávu a mnoho
dobrot vyráběných přímo na místě.
Akce, která se konala v Habrech,
byla jednou z mnoha, které v rámci
svých činností podporuje Celostátní
síť pro venkov. V jednotlivých krajích jsou pro odbornou i laickou veřejnost připravovány desítky akcí, při
kterých dochází k přenosu zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti inovací v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Celostátní síť pro venkov
se stala v průběhu své existence významnou komunikační platformou
Programu rozvoje venkova pro všechny aktivní a zvídavé obyvatele našich venkovských regionů. Pozvánky
na připravované akce a řadu dalších
inspirativních materiálů naleznete na
www.eagri.cz/venkov.

Učíme se od sousedů
Zajímavé příklady podnikání ve venkovských regionech, které přispívají
k podpoře produkce a zároveň spotřebě místních regionálních produktů, se nachází i za hranicemi naší
republiky.
Na začátku května 2017 uspořádala Celostátní síť pro venkov – NUTS
2 Jihozápad ve spolupráci se společností Úhlava o.p.s. exkurzi zaměřenou
na inspirativní příklady z Bavorska.
První zastávka v průběhu exkurze
byla na farmě Brunnerhof v Richtu
(součást městečka Schwandorf). Jedná
se o typickou rodinnou farmu, která
vlastní produkci zaměřuje na brambory a vepřové maso, včetně dalšího
zpracování, ale současně provozuje i farmářský obchod s kompletním
sortimentem a kavárnou a agroturistické ubytování.
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Masná produkce není certifikována
jako bio, ale farma usiluje o maximální soběstačnost v krmivu i slámové podestýlce. Prasata jsou chována v prostorných výbězích, zákazníci mají
jistotu, že nejsou nijak dotčena genetickou modifikací, ani krmena importovanou sójou. Porážejí je na nedalekých jatkách. Na farmě sami prodají
či zpracují maso ze 2–3 prasat týdně, 7–9 jich odebere místní řezník.
Každý člen rodiny má svou funkci. Otec se stará o rostlinnou výrobu
a stroje, které ovšem farma většinou
nevlastní, ale sdílí je s dalšími farmami formou družstva. Syn je hlavní zootechnik, maminka má na starosti zpracování masa, masné výrobky a prodej
v obchodě, který je otevřený 4 dny
v týdnu. Dcera využila prostory po zemědělské technice a založila si lesní
školku. (Jedna z hal na farmě slouží
jako útočiště při nepříznivém počasí,
jídelna pro děti se vešla do oddělené
části obchodu.) Další dcera sice už
na farmě nebydlí, ale zbyla tu po ní
zařízená keramická dílna, která je využívána k tvořivým workshopům a netradičním oslavám narozenin.
Oběd byl podáván v hotelu Früchtl
v Zandtu, kde působí už šestá generace jedné rodiny (z toho čtyři generace v hotelu stále pracují). Vedle obdivuhodné tradice, útulného prostředí
a příkladné péče o hosty se hotel pyšní i nabídkou vynikajících pokrmů
připravených ze surovin od regionálních dodavatelů. Je to i díky aktivnímu zapojení do spolku LandGenuss
Bayerwald, vzájemně se podporující
sítě místních farmářů a restauratérů.
Spolek garantuje kontrolu jakosti dodávaných surovin a na oplátku zajišťuje
farmářům atraktivní odbyt. Totéž platí
i pro zapojené restaurace, které lákají
hosty na stoprocentně místní kvalitu.
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Foto: archiv ARZ

Posledním bodem programu připravené exkurze byla návštěva na mléčné
farmě, která je zajímavá tím, že kromě klasického výkupu do mlékárny
realizuje i prodej mléka v mlékomatu, umístěném v regionálním koutku
hypermarketu REWE v nedalekém
městě Cham. Na rozdíl od naší praxe
ovšem mlékomat neslouží k prodeji
surového, ale pasterovaného mléka,
což prodlužuje trvanlivost a zjednodušuje obsluhu. I tak je ovšem mlé-

ko, které si mohou zákazníci nabírat
do vlastních obalů, nebo do skleněných vratných lahví, prodáno zpravidla do druhého dne. Pro farmu je
tato možnost ekonomicky zajímavá,
protože prodejní cena mléka v mlékomatu je i po odečtení poplatku
pro hypermarket čtyřnásobná oproti
výkupní ceně v mlékárně. Náklady
na pořízení pastéru by se tak mohly
vrátit do dvou let.
(pokračování na straně IV)

Foto: archiv ARZ
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Agroturistika
(pokračování ze strany I)

Foto: archiv MZe

Významnou úlohu v posledních letech sehrává na poli venkovské turistiky a agroturistiky nezisková organizace Svaz venkovské turistiky
a agroturistiky, z. s., která počátkem
letošního roku položila základy pro
zlepšení kvality služeb a image venkovské turistiky a agroturistiky u nás.
Od 18. 1. 2017 platí nový standard
ubytování v soukromí, Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí. Klasifikace slouží jako pomůcka
pro zařazování ubytování v soukromí do příslušných tříd dle minimálních stanovených požadavků s cílem
zlepšení orientace hostů. Je zaměřena na zlepšení ochrany spotřebitele,
cestovních kanceláří a agentur, zvýšení transparentnosti trhu ubytování
a v neposlední řadě ke zkvalitnění
služeb ubytování v soukromí.

Pro účely klasifikace se rozlišují
různé typy ubytování v soukromí –
pokoj pro hosty, apartmán pro hosty,
objekt pro rekreaci a malý penzion –
vždy maximálně do 4 ubytovacích
jednotek. V jednotlivých kategoriích mohou být uděleny jedna až čtyři hvězdičky. Standard ubytování
v soukromí se stal novým technickým předpokladem Českého systému kvality služeb.

Foto: archiv MZe

Krátké dodavatelské
řetězce a místní trhy
(pokračování ze strany III)

Program rozvoje
venkova
2014 –2020
a krátké
dodavatelské
řetězce
Evropská politika rozvoje venkova
klade v období 2014 –2020 na krátké dodavatelské řetězce (KDŘ) větší
důraz než dříve a také je poprvé přesně definuje. Výrobci, kteří se chtějí
zapojit do místních potravinových
systémů, mohou využívat několik

opatření spolufinancovaných Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.
V České republice je problematika krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů řešena prostřednictvím
Programu rozvoje venkova 2014–2020
(konkrétně v operaci 16. 4. 1 nazvané Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů).
V rámci této operace se podporuje
vznik a koordinace spolupracujících
subjektů, tj. spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu. Podpora
je také určena pro společné investice
na realizaci projektu a společnou propagaci krátkého dodavatelského řetězce nebo místního trhu. Spoluprá-
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V rámci kategorizace zařízení agroturistiky a venkovské turistiky ČR
se neudělují třídy označující nižší, či
vyšší kvalitu služeb.

Předmětem Kategorizace
zařízení agroturistiky
a venkovské turistiky jsou
tyto kategorie:

Agroturistika
v českých
podmínkách

Dovolená na statku – služby agroturistiky spojené s ubytováním
které poskytuje výhradně zemědělský podnikatel.

V dubnu a květnu 2017 připravila Celostátní síť pro venkov ve spolupráci
se společností ZERA – Zemědělská
a ekologická agentura, z.s. sérii seminářů zaměřenou na různé praktické otázky, které musí řešit provozovatelé ubytovaní na farmách.
Semináře se uskutečnily na třech
různých místech tak, aby byly dostupné zájemcům z celé republiky, a konkrétně se zaměřily na tyto okruhy:
• agroturistika v českých podmínkách,
nové trendy venkovské turistiky
v ČR (certifikace a standardizace)
• povinnosti související se zaváděním
elektronické evidence tržeb
• legislativní minimum poskytovatele agroturistických služeb
• moderní nástroje propagace a marketingu v oblasti agroturistiky
• dotační příležitosti z Programu rozvoje venkova
Praktická část semináře nabídla exkurzi do příkladných agroturistických

ce se může realizovat např. formou
společného prodeje v místní prodejně, společného prodeje ze dvora, společnou organizací přímého prodeje
spotřebiteli (např. bedýnkový prodej). Podpora na vytvoření a rozvoj
krátkého dodavatelského řetězce je
ovšem možná pouze tam, kde je maximálně jeden prostředník mezi zemědělcem a spotřebitelem.
Vytvoření a rozvoj místního trhu
lze podpořit v případě, že se činnosti zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli odehrávají v okruhu
75 kilometrů od zemědělského podniku, z něhož produkt pochází. Žadatelem je uskupení minimálně dvou
subjektů (zemědělský podnikatel,
výrobce potravin, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce
nebo svazky obcí). Minimálně jeden
subjekt však musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství.

Dovolená na venkově – služby
venkovské turistiky spojené s ubytováním.
Zážitky na venkově – zážitkový
pravidelně se opakující program
bez ubytování, který se týká minimálně jednoho okruhu z následujících témat:
• zemědělství,
• lesnictví,
• víno, ovoce, zelenina, zahradnictví,
• bylinky, přírodní zahrady
• příprava potravin, regionální
řemesla,
• činnosti související s krajinou,
ochranou přírody, domácí faunou a flórou,
• umění a kultura,
• zdraví.
zařízení – Hanáckého dvora Polkovice, NORD OLŠKOVKA v Žinkovech-Březím a Vařejkova dvora
v Meziboří.

Použitá míra podpory:
• 50 % způsobilých výdajů (v případě
výdajů na spolupráci) tvorba podnikatelského plánu nebo propagace
KDŘ nebo místního trhu),
• 25 % způsobilých výdajů pro velké
podniky, 35 % pro střední podniky,
45 % pro malé podniky (v případě
přímých investičních výdajů na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu).
Maximální výše výdajů, ze kterých
je stanovena dotace, je 6 mil. Kč
na projekt.
Minimální výše výdajů, ze kterých
je stanovena dotace, je 50 tis. Kč
na projekt.
Celková alokace operace na období PRV 2014–2020 (včetně nár. zdrojů): cca 108 mil. Kč.
Aktuální informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv.
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STROMŮ“, kde předává své zkušenosti a účastníci si mohou sami vyzkoušet výrobu dřevěných výrobků.

Koordinátor: České Švýcarsko o. p. s. • Značka funguje od roku 2010 • Počet certifikátů: výrobky (37), zážitky (13)

Autorské šperky z kovu
a dřeva
Panu Jiřímu Herzlíkovi z České Kamenice byl udělen certifikát za ručně
vyráběné autorské šperky z kovů

Módní doplňky
z plstěné vlny

České Švýcarsko má svůj styl
i design
Ale ano, čtete správně tento nadpis. Každý, kdo dnes chce ve světě
něco znamenat a nezapadnout do průměrnosti, musí mít svůj
osobitý styl. Nejinak je tomu i v Českém Švýcarsku. Kromě jedinečné a divoké přírody se můžeme pochlubit i excelentním
designem našich regionálních výrobců, kteří zkrášlují a zušlechťují tradiční místní materiály, jako je sklo, dřevo, drahé
kameny, kov či vlna. Zveme vás nyní na naše „přehlídkové molo“.

Originální autorské
šperky z vinutých perel
a drahých kamenů

Vinuté perle a šperky
z Českého Švýcarska
Vinuté perle jsou skleněné korálky
ručně vyráběné nad sklářským kahanem. Polotovarem jsou barevné skleněné tyčky, které se taví a navíjí na drát.
Z tohoto postupu je odvozen název
vinuté perle. Každý korálek je originální a má svou specifickou energii,
kterou mu v srdci Českosaského Švýcarska vkládá pod přezdívkou Ledum
mladá umělkyně, Dana Vébrová
z Vysoké Lípy. Do perel se snaží vnést
motiv některých zdejších typických
druhů květin. V korálku většinou spojuje několik různých skel, aby vytvořila zvláštní barvu, hloubku a obrazec.
Korálky jsou na kůži, ocelovém drátku
nebo na řetízku.

Maik Madsen vyrábí vinuté perle
ve svém ateliéru Prometheus v Dolní
Poustevně. Na výrobu perlí používá
ze 70 % český tyčový materiál. Šperky
jsou jedinečné, každý je originál. Specialitou Maika Madsena jsou větší
skleněné perle 3–4 cm v průměru,
pokryté křišťálem, které jsou poté
zpracovány do přívěsků. V nabídce
má též celoskleněné prsteny. Většina
šperků je kombinovaná s polodrahokamy podle vlastních návrhů v zajímavých barevných nuancích. Inspi-

raci čerpá Maik Madsen z přírody
Labských pískovců a Českého Švýcarska.

a dřeva. Jako výtvarné prvky používá
motivy přírodní i abstraktní. Autor
stále pracuje na zdokonalování technik, některé z nich jsou výsledkem
experimentování. Kovové šperky jsou
opracovány hlavně cizelérsky a kovotepecky. Jsou to malé reliéfy
z mědi a jejích slitin, z nerezové oceli a nově i z eloxovaného hliníku. Na měděných špercích se objevují
i nátavy stříbra či mosazi.
Tvorba kovových i dřevěných šperků končí náročnou
úpravou povrchu.
Šperky jsou k vidění i prodeji ve většině informačních center Českého Švýcarska, ale i v řadě galerií a butiků
v Čechách i v Německu.

Rodačka z Děčína, vstupní brány
do Českosaského Švýcarska, paní Olga
Jelínková, ve svém Atelieru OJA v Jílovém vytváří módní doplňky – kabelky,
šálky i brože nebo náušnice. Tvoří
metodou mokrého plstění z ovčí nebo
lamí vlny. Propojením hedvábí a ovčí
merino vlny nejjemnější kvality dává
vzniknout šálkám, pončům a kabelkám. Díky profesionálnímu probarvení vlny vzniká krásná škála barevných kombinací. Své výrobky si sama
navrhuje, častými motivy jsou příroda,
listy, květy i zvířata. K výrobě používá vlnu od místních chovatelů, kterou ručně zpracovává. Autorka své
zkušenosti předává i během kurzů
a dílen pro veřejnost.
Lenka Stiborová,
koordinátorka regionální značky

Tipy na akce

v Českosaském Švýcarsku

Dřevěné spony,
hřebeny a příbory
Ručně vyráběné, sametově hladké
spony, hřebeny a příbory Karla Kříže
poodhaluji vnitřní krásu stromů.
Výrobky vznikají v malé dílně na severu
Čech výhradně z místního dřeva a jsou
ošetřeny přírodními oleji BIOFA.
Každý výrobek je opravdu jedinečný
svým tvarem, barvou i strukturou
dřeva. Nikdy nebudou zcela stejné.
Pan Kříž věří, že stromy mají duši,
vyzařují energii a jejich dřevo má
určité vlastnosti, které na nás mohou
pozitivně působit. Karel Kříž také
pořádá prožitkové semináře „CESTA

Svatojánské slavnosti bylin
Krásná Lípa – Vlčí Hora / 23.–25. 6.
os.nobilis.cz
Dny řemesel
Dolský mlýn u Jetřichovic / 19.–26. 8.
www.npcs.cz
35. ročník Pochodů Labskými pískovci
Krásná Lípa / 11.–13. 8.
www.kctkrasnalipa.cz
Tolštejnské slavnosti
Jiřetín pod Jedlovou / 12. 8.
www.tolstejnskepanstvi.cz
Den Českého Švýcarska
Krásná Lípa / 26. 8.
www.krasnalipa.cz
Dřevosochařské sympozium
Krásná Lípa / 11.–16. 9.
www.ceskesvycarsko.cz
Loretánské slavnosti
Rumburk – Loreta / 16. 9.
www.loretarumburk.cz
Cestovatelský festival
Krásná Lípa / 4. 11.
www.sedm-divu.cz
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moravská brána regionální produkt
Koordinátor: Hranická rozvojová agentura, z. s. • Značka funguje od roku 2012 • Počet certifikátů: výrobky (20)

Tradiční technika zdobení kraslic nese
regionální značku Moravské brány
Spojení nápadu, krásy a šikovných
rukou dávají vzniknout překrásným
100% ručně vyráběným Malovaným
baňkám a kraslicím z Moravské brány.
Ženou, která je obdařena tímto uměním, je Milena Vyčítalová z Vysoké u Hustopečí nad Bečvou. O první kraslice se Milena pokoušela ještě
jako žákyně na základní škole. Velmi
se jí tato ruční práce líbila a začala ji
moc bavit. Každý rok se těšila na Velikonoce právě proto, že s maminkou
zase bude „škrábat vajíčko“. Mamin-

ka pocházela z Valašska (ze Zašové)
a tam tuto techniku znali a používali
již po generace. Obě měly prsty podrápané a pořezané, neboť se škrábalo žiletkou nebo nůžkami, ty ovšem
byly hodně tupé.
Milena vystudovala gymnázium
a v roce 1980 začala pracovat u Českých drah jako výpravčí. Když se kolegům v práci na Velikonoce pochlubila vyškrábaným vajíčkem, všichni
hned chtěli také, a tak začala její první „velkovýroba“. Jelikož škrábané va-

EKO Farma kozí hrádek Hustopeče
nad Bečvou má označenu již druhou
skupinu výrobků
V začátcích hospodaření se zaměřili
majitelé Stanislav Kollár a Petr Graca
na chov koz a později vytváření produktů z kozího mléka, pro které získali označení MORAVSKÁ BRÁNA
regionální produkt již v roce 2013.
Svůj chov a výrobu neustále rozšiřují, a proto v roce 2016 obdrželi další certifikát pro Kravské BIO mléko
a mléčné výrobky z Vysoké.
Jejich farma se stále hrdě hlásí
k místu, kde majitelé žijí. Proto logo
jejich farmy obsahuje věž, která odkazuje na městys Hustopeče nad Bečvou,
a kozičky, které symbolizují jejich farmu. Zelená barva pozadí pak symbolizuje svěží pastviny.

Prioritou jejich práce je návrat ke kořenům, a proto sýry dělají podle receptů našich předků a vrací se k hodnotám, které nám zanechaly minulé
generace. Chtějí, aby současné děti
věděly, že kozy patří na venkov a nejsou jen v zoo, kráva není fialová a nedává čokoládu, ale mléko. To je jejich

jíčko dá dost práce (2 hodiny i více)
hledala i jiné, jednodušší způsoby
zdobení, které by se lidem také líbily. A našla: tehdy jí pomohl časopis
Ateliér Květen, kde vycházely různé
návody ke kutilství, ale i k malování
kraslic – zdobení voskem jako voskový reliéf, později, už z jiných zdrojů,
zkusila též poněkud složitější madeiru.
S malovanými baňkami začala
docela nenápadně, ale o to bouřlivější byl potom rozmach. Stalo se to
na vánočních trzích v Hustopečích nad
Bečvou v roce 2014. Měla obavy, že její stůl zeje prázdnotou, tak na poslední chvíli koupila plastové koule,
baňky na stromeček a namalovala na ně modelářskými barvičkami, které
zbyly od Velikonoc, různé
obrázky, které ji začaly okamžitě napadat (především zimní krajinky, kostel, vločky, andělíčky, zvířátka) a dozdobila různými třpytkami
a glitry, které objevila v papírnictví.
Jen tak na ukázku, aby si lidé mohli
i sami nazdobit baňky dle svého gusta, třeba si napsat jméno, věnování
apod. Překvapilo jí však, že nikdo si
neozdobil vlastní baňku. Těch pár namalovaných baněk však bylo během
pěti minut pryč a požadavky na další se jen sypaly. Během dopoledne jí
přesvědčení a snaha, a proto má každý dveře na farmu Kozí hrádek otevřené, zvláště pak děti.
Výjimečné vlastnosti hustopečských kozích sýrů popsal Stanislav
Kollár takto: „Kozí mléko a sýry už
znali staří Římané, byly považovány
za elixír mládí a dlouhověkosti. Vždyť
kozí mléko je velmi podobné mléku
mateřskému, a proto se doporučuje pro kojence. Tyto sýry jsou taky
vhodné pro alergiky, kteří nemohou
sýry kravské pro obsah kaseinu v něm
obsaženém. Hustopečské kozí sýry
s brusinkami svou nasládlou chutí odkazují na lesní plody, bylinkové sýry
svou vůní a chutí připomínají zahrady našich babiček.“
„Čerstvý sýr je vyroben z BIO mléka
od našich stračen pasoucích se na loukách v Hustopečích nad Bečvou a Vysoké u Hustopečí nad Bečvou. Na výrobu sýru je použito syřidlo. Sýr je
pravidelně testován stejně jako mlé-

došly zásoby jak baněk, tak i barev,
třpytek a všeho. A tak začala její výroba malovaných baněk.
Originalitu svých výrobků vysvětlila Milena Vyčítalová sama: „Každá
kraslice či každá baňka je originál –
nepovedou se mi dvě naprosto shodné. A asi by mě to pak ani nebavilo. Radost mám pak hlavně, když
se lidem moje výrobky líbí
a udělají jim radost. Často vytvářím výrobky dle
přání zákazníků.
A úplně nejkouzelnější jsou děti! Když jezdím
na Velikonoce či Vánoce
po trzích, beru s sebou i náhradní kahany, tužky i barvičky, aby
si mohly techniku zdobení vyzkoušet
(pravidelně navštěvuji město Kelč,
hrad Helfštýn, městys Hustopeče nad
Bečvou a jeho tematické trhy, apod.).
Na různých akcích provozuji workshopy, které jsou zvláště mezi dětmi velmi oblíbené. Mou snahou je oživení
tradic ruční, domácí výroby kraslic
i vánočních baněk.“
Olga Vilímková,
projektová manažerka
ko na složení, hygienu a zdravotní
nezávadnost. Z pasterovaného mléka
se prokysáním vytvoří sýrové zrno, které se vtlačuje do forem a poté se namáčí v solném roztoku. Hotový sýr
se před zabalením ochucuje kořením.
Mléko je zpracováváno v naší malé
ekologické faremní sýrárně. K pasterizaci používáme měděný kotel pro
lepší kvalitu výrobků,“ řekl nám Petr
Graca, jeden z majitelů.
Olga Vilímková
projektová manažerka

Tipy na akce
v Moravské bráně

Farmářský trh
6. 10. / Hranice, Masarykovo náměstí
Tradiční trh s výrobky od místních zemědělců, podnikatelů, farmářů a pěstitelů.
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Górolsko swoboda regionální produkt
Koordinátor: Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově z.s. • Značka funguje od roku 2007 •
Počet certifikátů: výrobky (37)

Novinky v Mikroregionu
Górolsko Swoboda
Značka Górolsko Swoboda regionální produkt slaví v tomto roce
své 10. výročí. Koordinátorem značky je po celou dobu Místní
skupina Polského kulturně-osvětového svazu Jablunkov. Jubilejní rok je pro značku, která jako jediná v celé Asociaci regionálních značek působí na území tří států, nabitý událostmi. Na začátku roku došlo
k rozšíření území mikroregionu, v dubnu se konala certifikační komise,
na níž bylo uděleno deset nových certifikátů. Tým, který se věnuje kontinuitě a rozvoji značky, se snaží především propagovat výrobce na regionálních akcích a na stále navštěvovanější stránce Facebooku s názvem
Mikroregion Gorolsko Swoboda. Důraz je kladen rovněž na navazování
spolupráce s místními kulturními a osvětovými institucemi, městy a obcemi.
mohl prohlédnout a hlavně přivonět
k nejrůznějším druhům levandule. Více
informací najdete na www.levandulevkopci.cz.
Jiří Navrátík

Levandule v kopci
Pěstování levandule a její zpracovávání
je pro nás voňavým návratem k přírodě. Naši levandulovou farmu na úpatí
Kozubové v obci Milíkov jsme založili
před dvěma lety. Za chodu jsme se začali
učit vše potřebné – od míchání nejvhodnějšího substrátu, přes znalost
kultivarů a jejich potřeb, až po vybírání materiálů na naše levandulové pytlíčky a polštářky. V současné době je
téměř většina naší práce soustředěna
na péči o sazenice. Do budoucna bychom
rádi rozšířili levandulové pole a práci
rovnoměrně rozložili mezi sazenice,
floristickou práci a vyrábění vonných
polštářků. Také se chystáme rozšiřovat
naše sbírkové políčko, kde by si každý

Vendryňská vlněná
dílnička
Naše malá vlněná dílnička se nachází
v obci Vendryně, v malebném Beskydském průsmyku. Ovčí vlna je
úžasný přírodní materiál. Bohužel
potenciál v ní obsažený je v dnešní
době stále ještě nedoceněn, a tudíž
i nevyužit. Často se soudí, že vlna
našich oveček je pro další zpracování
nepoužitelná. Ale to je velký omyl.

Z vlny všech možných plemen ovcí
se dají s trochou fantazie a trpělivosti
vykouzlit hezké i praktické věci.
Z jemné vlny shetlandských oveček
mohou vzniknout třeba hebounké krajkové šátky, z vlny ovce vřesové nebo
valašky pro změnu zase tkaný zátěžový kobereček do předsíně.
Sortiment našich výrobků zahrnuje
jak oděvy a oděvní doplňky, tak i bytový textil. Výrobky jsou zhotovené
z ručně zpracované ovčí vlny, od stříhání, praní, česání až po následné
upředení na kolovrátku. K dispozici máme jak vlnu z našeho vlastního chovu shetlandských oveček,
tak i od chovatelů v regionu. Vlnu nebarvíme, využíváme pouze přirozených
barevných variací nejrůznějších plemen ovcí. Právě ruční zpracování způsobí, že každé klubíčko příze
obsahuje jedinečnou paletu odstínů, od čistě bílé až po černou jako
uhel. Více informací najdete na www.
vendrynskavlnenadilnicka.cz.
Marcela Wojnarová

získával nové vědomosti a informace
o včelách, včelaření a apiterapii.
Ve 27 letech jsem si koupil první dva
úly a začal rozšiřovat včelín. Naše
rodinné včelařství existuje již sedm
let. Věnujeme se získávání druhových
medů, včelího květového pylu, pylu
uloženého v buňkách plástu a propolisu. Chováme i včelí matky. Dále vyrábíme svíčky, masti a propolisové kapky.
Aktuálně máme dva včelíny, stacionární a mobilní. Celkem se šedesáti
včelstvy. Úly rozvážíme na nektarová
místa v různých částech Mikroregionu
Górolsko Swoboda. Naše včelí produkty je možno zakoupit na různých
akcích v regionu anebo u nás doma.
Piotr i Iwona Nytra

Deset nových výrobců
Alojz Šesták – Oplatky a trubičky
z Klokočova, Klokočov, SK
Jana Hollá – Dorotkine bylinkové
sirupy, Svrčinovec, SK
Mgr. Jiří Navrátik – Sazenice
levandule, čerstvé a sušené
levandulové kytičky, levandulové
paličky, levandulové pytlíčky
a polštářky, Milíkov, ČR
Piotr Nytra – Včelí
produkty, Godziszów, PL
Weronika Łacek – Istebňanské
křížkové vyšívání, Jaworzynka, PL

Oplatky
Vánoce byly v naší rodině odjakživa
spojeny s pečením tradičních oplatek.
Pekli jsme je na železných kleštích.
Ty dala vyrobit moje babička a darovala je mé mamince. K pečení oplatek jsem se vrátil po dlouhých letech,
po odchodu do důchodu. Chtěl jsem
oprášit staré rodinné recepty. Byla to
těžká a namáhavá práce, ale velmi mě
zaujala. Koupil jsem si elektrický
pekáč a začal se pečení oplatek věnovat naplno. Od té doby peču oplatky
a trubičky s vánočními i celoročními
regionálními motivy, podle tradičních
receptů, na sladko i na slano.
Alojz Šesták

Včelí produkty
Včelaření mě zajímalo již od útlého
dětství. S přibývajícím věkem jsem

Zbigniew Mokwa –
Dřevěné misky a fujarky
z Koniakowa, Koniaków, PL
Agata a Jan Valalíkovi –
Dřevořezba a užitné výrobky
ze dřeva, Třinec, Dolní Líštná, ČR
Bc. Marcela Wojnarová –
Výrobky z ručně zpracované
regionální vlny, Vendryně, ČR
Ing. Rudolf Chvál, Farma
pod Filipkou – Mléčné výrobky
z Farmy pod Filipkou, Návsí, ČR
Karel Sikora – Umělecké a užitné
výrobky ze dřeva, Návsí-Jasení, ČR

Tipy na akce
v Górolsko Swoboda

„Szikowne Gorolski Rynce” v rámci
70. Mezinárodního folklorního
setkání „Gorolski Święto”
5.–6. 8. / Jablunkov
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orlické hory originální produkt
Koordinátor: MAS POHODA venkova, z. s. • Značka funguje od roku 2007 • Počet certifikátů: výrobky (30)

Skutečné zážitky z Orlických hor
Kateřina Geržová je vystudovaná botanička, bylinkářka, výrobkyně sirupů, provozovatelka apartmánu v horské chalupě, chovatelka koz a nejnověji i autorka bakalářské práce o významu lokálních a regionálních produktů v cestovním ruchu.

Když k úvodnímu výčtu připočteme
ještě rodinu, je zřejmé, že se nenudíte. Plánujete si život, nebo necháváte věcem volný průběh?
Máme doma pověšený velký rodinný
kalendář, kam píšeme všechny plánované rodinné i pracovní akce, ale člověk už se naučil krizovému managementu, protože realita bývá většinou
jiná, hlavně díky třem dětem.
Co vás v současné době nejvíce zaměstnává? A z čeho máte největší radost?
Začala vegetační sezóna, takže každý
slunečný den jsou na prvním místě
bylinky, které je třeba neustále sbírat,
protože některé jsou k dispozici třeba jen dva týdny v roce. Také se nám
čím dál častěji ozývají různé skupiny návštěvníků Orlických hor a jezdí
k nám domů poslouchat o bylinkách
a ochutnávat naše místní zajímavosti.
Největší radost mi přináší radost ostatních, třeba pochvala od zákazníků, což
je zároveň povzbuzení do další práce.
Vy ale pocházíte z Brna, jak jste
se dostala do Orlických hor? A jste
tu už doma?
Ano, „su z Brna“, s manželem jsme
studovali přírodovědu v Olomouci, ale
jelikož on získal jako první práci, a to
na Správě CHKO Orlické hory, hledali jsme bydlení v této oblasti. Dnes už

bych se do města vrátit nemohla. Navíc jsem nyní bilinguální osoba, moje
děti jsou schopny v jedné větě použít
brněnský i východočeský dialekt. Orlické hory cítím jako nový domov, kde
jsme opravdu zapustili kořeny. A zároveň jsem ráda, že sem hojně jezdí
návštěvníci z Brna.

Bylinné produkty, které vyrábíte s manželem, mají už dva roky
značku ORLICKÉ HORY originální produkt. Vzpomenete si, kde
jste se o značce dozvěděla a co vás
vedlo k tomu, také o ni požádat?
Když jsme se rozhodli s manželem jít
cestou „volné nohy“ a začít vyrábět
vlastní produkty, bylo jasné, že musíme naši výrobu podpořit i marketingově. Už jsme měli od přátel a rodi-

ny potvrzené, že se jim naše výrobky
líbí a dobře chutnají. Měli jsme štěstí, že jeden kamarád byl zároveň členem certifikační komise. Byl první,
kdo nám navrhl, že bychom mohli zkusit požádat o certifikaci. Takže jsme kontaktovali
regionálního koordinátora (MAS POHODA venkova) a při následujícím
zasedání certifikační komise už jsme slavili označení našich bylinkových sirupů a medvědího česneku v soli. Je
velmi příjemné tímto způsobem propagovat celý region, navíc logo značky vypadá dobře na etiketách.
Regionální značkou jste se intenzivně zabývala i v právě úspěšně obhájené bakalářské práci v rámci studia Managementu cestovního ruchu
na Univerzitě Hradec Králové, dají
se stručně shrnout přínosy značky
i to, kde má ještě rezervy?
Dělala jsem rozhovory s výrobci, kteří mají značku ORLICKÉ HORY originální produkt. Měla jsem výhodu,
že jsem byla jedna z nich, takže si
na mne našli čas. Bylo skvělé, že studium mi umožnilo všechny tyto lidi poznat. Jedním ze závěrů a doporučení
mé práce je návrh na pravidelné setkávání všech certifikovaných výrobců, ať
už formou jarmarku, či prostě jen tak
neformálně u piva. Všechny totiž spojuje jakási hrdost na příslušnost k Orlickým horám, ale přitom se vzájemně neznají. Zároveň by mohli tvůrci
certifikačních pravidel dostávat zpětnou vazbu o aktuálním dění v regionu
z pohledu různorodých oborů a zrovna
všechny problémy diskutovat. Rozhovory ukázaly, že po deseti letech trvání této značky nastalo po počátečním
nadšení období stagnace, kdy někteří držitelé značky dokonce tuto marketingovou strategii opouští (či o ní
alespoň pochybují). Sama o sobě totiž nepřináší prokazatelné ekonomické výhody. Pozitivním zůstává fakt,
že zatím všichni považují využívání
certifikovaných regionálních produktů
v cestovním ruchu za důležité, což je
předpokladem další spolupráce v regionu do budoucna.
Bakalářská práce se zabývala vztahem lokálních produktů a cestovního ruchu. Vy máte navíc i praktickou
zkušenost výrobce i poskytovate-
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le turistických služeb. Co podle vás
dokáže skutečně přilákat návštěvníky? A je to vůbec v zájmu regionu?
Při terénním průzkumu turistických informačních center mi přišlo smutné,
že je propagace regionální výroby nevyvážená a nedostatečná. Například si
návštěvník odveze jako suvenýr lahvičku medoviny s obrázkem orlickohorské obce, ale medovina je ve skutečnosti vyrobena úplně v jiném regionu
a jen mění etikety. V tom vidím
obrovský nevyužitý potenciál. Sami výrobci se musí
sjednotit a prosadit svoje produkty, právě proto,
aby návštěvník odjížděl
se skutečným zážitkem
z Orlických hor. Nemáme
zde žádná megalomanská turistická centra, sněhu také ubývá, takže je tu velký prostor pro tzv. měkký
turismus, poznávání místních řemesel a pochoutek. I původní myšlenka certifikátu byla podpora podnikání
v chráněných územích. Lze tím především přilákat návštěvníky i mimo
hlavní sezónu, jen se to musí nějak
dozvědět. Na jaře i na podzim je tu

krásně, ubytování je volné, jen je třeba do světa odeslat pozvánku. Organizacím zabývajícím se turistickým ruchem však chybí lidské zdroje, proto
se výrobci nemohou spolehnout jen
na pobídky „shora“.
Dnes je skoro módní používat termín
„udržitelný cestovní ruch“ – není to
jen mýtus? A pokud ne, jaké podmínky – ze strany poskytovatelů služeb
i turistů – je pro něj nutno naplnit?
Slovo udržitelný se nesmí spojovat
s termínem rozvoj, pak je to mýtus.
Ale pokud se zaměříme na tzv. agroturismus, kdy například k nám domů
přijede na dovolenou rodina z Prahy, která je vděčná za klid a užívá si
samoty bez aut a procházky s dětmi
po krajině, v noci žasne nad oblohou
plnou hvězd a budí se tichem, mají
z toho přínos všichni. Říká se tomu
společenská směna – já jim nabídnu relax a oni mi zase povypráví, co
se děje ve městě…
Díky za rozhovor.
Kateřina Čadilová
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Podkrkonoší regionální produkt
Koordinátor: MAS Podchlumí, z.s. • Značka funguje od roku 2008 •
Počet certifikátů: výrobky (28)

Dobroty pod značkou
PODKRKONOŠÍ regionální produkt
Ochranná známka PODKRKONOŠÍ regionální produkt se na území turistické oblasti Podzvičinska stává uznávaným a známým pojmem. Tuto
ochrannou známku uděluje MAS Podchlumí, z.s. již od roku 2008. Přestože území není nijak rozsáhlé, produktů s ochrannou známkou přibývá a v současné době je jich 28. Koordinátor značky, MAS Podchlumí,
uděluje ochrannou známku novým produktům každoročně v září. Slavnostní představení nových certifikovaných výrobců a producentů probíhá
na jarmarku při Slavnostech Holovouských malináčů na začátku října.
Podkrkonoší je zejména kraj ovocnářský, a tak není divu, že velkou část regionálních produktů tvoří ovoce
nebo výrobky z něj (mošty,
džemy, sirupy, sušené ovoce
apod.) Další významnou
skupinou producentů jsou
místní včelaři. Na území
máme v současnosti certifikované tři. Z medu někteří včelaři vyrábějí i oblíbenou
medovinu, jejíž výroba má v Čechách
několik set let dlouhou tradici. I tento
produkt je na našem území certifikován. Ale nemusí jít jen o med a ovoce, dalšími „jedlými“ certifikovanými
produkty jsou třeba Bašnický mák, Ostroměřský česnek a Dobrovodské kysané zelí. Pochutnáte si i na „Chutných preclíkách“ z Lázní Bělohrad
nebo ručně vyráběném pečivu z „Pekárny Švamberk“. K osvěžení přispěje „Královédvorské pivo TAMBOR“
či pramenitá voda z Mariánské studně v Lázních pod Zvičinou. Produkty
se značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt však nemusí být jen k jídlu.
Ochrannou známku získali i výrobci
tradičních ručně vyráběných skleněných ozdob, keramiky, košíků a dřevěných palisád, kůlů a kolíků. Rovněž
tu máme dva výrobce kvalitních přírodních mýdel a šamponů.

To vše, co tu zmiňujeme, jsou již známé pojmy, pod kterými si lidé představí konkrétní oblíbený výrobek,
pochutinu či nápoj. Rádi bychom však představili další
nové produkty a výrobky,
které získaly ochrannou
značku PODKRKONOŠÍ
regionální produkt v loňském roce. Je jich celkem
šest a všechny cílí na mlsné
jazýčky místních obyvatel a návštěvníků Podkrkonoší.
Prvním v řadě je výrobek „Plchovy hořické trubičky, lázeňské oplatky a trojhránky“, které vyrábí firma
„Olča“ manželů Plchových. Firma síd-

lí v obci Dobrá Voda u Hořic více než
20 let. Od r. 2007 na obalech svých
výrobků používá i ochranné zeměpisné označení EU „Hořické trubičky“.
V současnosti vyrábí 15 druhů výrob-

ků, a to nejen tradiční Hořické trubičky, ale i lázeňské oplatky a lázeňské
trojhránky s různými příchutěmi. Své
výrobky dodává do obchůdků, cukráren, benzínových shopů, ale i do potravinářských velkoskladů a vyváží je
i na Slovensko.
Druhým je výrobek „Hořické pralinky a čokoláda“, paní Bc. Evy Rodrové, které vznikají v malé domácí firmě
„Čokoláda Eva“. Paní Rodrová své čokolády zhotovuje ručně, podle tradiční
české receptury, výhradně z čisté čokolády s vysokým procentem čokoládové sušiny a s místním řepným siro-

bem, perníkem z Miletína a vlašskými
ořechy místní produkce, vše bez přidaných průmyslových látek. Vyrábí nejen
tradiční tabulkovou čokoládu (hořkou
70%, mléčnou a bílou), ale i různé nugáty, pralinky, bonboniéry a čokoládové figurky. Na přání zákazníka vytváří i nejrůznější čokoládové dekorace,
figurky i potištěnou čokoládu, zároveň je tu možné zakoupit i čokoládovou modelovací hmotu, tzv. čokolínu.

V pořadí třetím certifikovaným výrobkem je „Ovoce z Podchlumí“, jehož
producentem je sadař pan Petr Kareš
z Ostroměře. Pěstuje a prodává třešně, meruňky, švestky, hrušky a jablka. Věnuje se i výrobě ovocných moštů, šťáv a sušeného ovoce, které mají
rovněž ochrannou známku PODKRKONOŠÍ regionální produkt. V Ostroměři u hlavní silnice Hradec Králové –
Jičín má i vlastní prodejnu.
Čtvrtým certifikovaným výrobkem
jsou „Sirupy, džemy a pečené čaje“,
od paní Petry Dobrovolné z Lázní Bělohrad. Svoje výrobky vaří výhradně z ovoce a bylinek, které nasbírá
na stráních, loukách a v zahradě, či
je nakoupí od pěstitelů z Podkrkonoší, a neobsahují žádné stabilizátory,
dochucovadla a jinou chemii. Používá jen čerstvé ovoce/bylinky, citrónovou šťávu, řepný cukr, citrusový pektin
a případně koření. Zkouší a vymýšlí
recepty pro rodiny i zákazníky. Vyrábí
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džem a sirup trnkový a šípkový, pečený čaj rakytníkový, hrušky se zázvorem nebo s vanilkou, jablko s marcipánem, švestkovou nutelu apod.
Pátým v pořadí je „Med květový a medovicový“, který produkuje Hořická lesní, s. r. o. Včelařství
tato společnost provozuje již téměř
30 let. V současné době vlastní 2 včelnice s více jak 120 včelstvy. Hlavní
produkcí je med květový, kterým zásobuje zejména místní výrobce perníku a perníkových specialit, a dále

má i dostatečnou produkci kvalitního
medu medovicového (lesního) z místních stanovišť, který dává do prodeje
v našem regionu. V současnosti dodává na objednávku i velmi žádané
medové „Novoroční péefky“.
Šestým vloni certifikovaným výrobkem je „Dobrovodské chilli“. Pod tímto názvem se skrývají chilli papričky
různých odrůd (habanero, jalapeno),
které v Dobré Vodě u Hořic pěstu-

je Jan Baleja a vyrábí z nich nejrůznější chilli omáčky, pálivé marmelády, cibulády apod. Provozuje i e-shop
„chillimarket“, kde si můžete zakoupit nejen jeho výrobky, ale i semínka
chilli papriček.
Prostě je nezbytné přijet „ochutnat“
Podkrkonoší nebo si zakoupit některý z certifikovaných výrobků např.
na akcích spolupořádaných MAS Podchlumí, z. s. Více se dozvíte na www.
maspodchlumi.cz.
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Poohří regionální produkt
Koordinátor: Dolní Poohří, o. p. s. • Značka funguje od roku 2014 • Počet certifikátů: výrobky (14), služby (1), zážitky (9)

Foto: Chmelařské muzeum

Žatec město chmele a piva
O Žatci se říká, že je městem chmele a piva. Svědčí o tom i udělení certifikátů POOHŘÍ regionální produkt. Ve městě je certifikováno pivo Sedmý schod ze Žateckého pivovaru, Chrámové pivo z Minipivovaru U Orloje
a byly uděleny i dva certifikáty zážitku – Chmelařskému muzeu a komplexu Chrám Chmele a Piva CZ.
Chmelařské muzeum v Žatci je největší expozicí svého druhu na světě. Na ploše 4 000 m2 uvidíte vývoj
chmelařství od raného středověku
až po současnost. Kromě zajímavých
sbírek muzea se seznámíte s vlastním
objektem, který je technickou památkou a příkladem industriální účelové
architektury z konce 19. Století. Žatecko je proslulé pěstováním nejkvalitnějšího chmele na světě.
V muzeu se dozvíte, proč se nejlepší
chmel na světě sklízí právě na Žatecku a proč se musel již od středověku
chránit před nekvalitními napodobeninami. Prohlédnete si dobové fotografie a písemné doklady o pěstová-

ní chmele a o vaření piva. Najdete
zde i zajímavé nářadí, mechanizační
prostředky a historické stroje. Areál dnešního muzea vznikal postupně od konce 19. století a sloužil jako
sklady a balírny chmele. V roce 1997
se Chmelařské muzeum otevřelo veřejnosti při 40. Dočesné a o 10 let později proběhla rekonstrukce. Muzeum
při prohlídce pamatuje i na nejmladší
návštěvníky. Pro děti je připraven krátký film s Hopíkem, maskotem Chmelařského muzea. Po prohlídce muzea
po pár krocích dorazíte do Chrámu
Chmele a Piva.
Chrám Chmele a Piva je zábavný
areál, který zahrnuje Chmelový maják,

Regionální produkty z Kadaně
Kadaň se do certifikace zapojila nejen
se zážitky, ale i svými výrobky.
V informačním
centru můžete
od letošního
roku zakoupit
Kadaňské víno
a Klášterní med.
Kadaňské víno je
vyrobeno z vinné
révy vypěstované
přímo v Kadani.
Město má Svatováclavskou vinici
v areálu Františkán-

ského kláštera a vinici svaté Ludmily.
Na obou se pěstuje odrůda Malverina.
Kadaňský vinař Ing. Čadílek spojil
kadaňskou Malverinu s odrůdou Kerner, kterou pěstuje pan Němeček
v Březně u Chomutova, a vytvořil
tak Kadaňské víno
s typicky ryzlinkovým charakterem
v polosuchém provedením. Lahve
Kadaňského vína
jsou označeny etiketami od kadaňské

Labyrint, Chmelový orloj, Klášterní
zahradu, Renesanční Sladovnu a Minipivovar U Orloje s restaurací. Na vrchol Chmelového majáku se dostanete
buď pěšky nebo výtahem, kdy vás při
cestě čeká překvapení ve formě animace. Labyrint je propojen s Chmelovým majákem a po prohlídce lze
navštívit hned v sousedství Minipivovar s restaurací, k restauraci patří dětská herna a v letních měsících lze
posedět i venku. V restauraci Minipivovaru U Orloje
můžete ochutnat certifikovaná Chrámová piva,
která nikde jinde nekoupíte. Nedaleko od Chmelového majáku je Klášterní
zahrada, kde návštěvníci najdou
dětské hřiště, drobnou faunu a floru
a příjemné posezení. Často se zde
konají i kulturní akce. Další součástí komplexu je Sladovna v Masarykově ulici, která byla postavena v letech 1573 –1574.
Budova sloužila přes 200 let ke sladovnictví, pak zde byl obytný dům,
poté výroba barev a laků a od roku
1953 dům chátral. V roce 2010 prošel generální rekonstrukcí a nyní je
zde Galerie Sladovna, kde až do ledna
2018 můžete vidět 6.návštěvu manželů Zemanových. Jedná se o část sbírky moderního umění žateckých rodáků – manželů Zemanových, tentokrát
má výstava podtitul „současné umění“. Ve Sladovně je pro milovníky našeho i světového filmu stálá výstava
Žatec ve filmu s krátkými ukázkami
filmů natáčených v Žatci.
umělkyně Jitky Gavendové. Ta je autorkou i etiket na další produkt, kterým
je Klášterní med. Med je vyrobený
včelami v zahradách Františkánského
kláštera. Výroba medu navazuje na tradici z 15. století, kdy řád františkánů
pěstoval v zahradách kláštera téměř
vše, co potřeboval k obživě. Na chov
včel přispívají i občané tím, že si adoptují svojí včelu. V době stáčení pak
dostane každý majitel adoptované včely
skleničku medu s věnováním. Med
stáčí do sklenic po 250 ml včelař Jiří
Louda z Kadaně. Sklenice jsou označeny etiketami s vyobrazením Františkánského kláštera s názvem Klášterní med.
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Císařský den
v Kadani
Město Kadaň získalo při poslední certifikaci hned čtyři certifikáty. Jeden
z nich patří největší městské slavnosti Císařský den, která se v tomto roce
bude konat již po dvacáté páté. S nápadem uspořádat v Kadani historickou slavnost přišel tehdejší tajemník
městského úřadu pan Malý. V roce
1992 oslovil ředitelku místní pobočky
Okresního archivu Dr. Kateřinu Mertovou. Ta, spolu s kolegou Janem Gažou, napsala námět a scénář k prvnímu Císařskému dni. Jako nosné téma
příběhu zvolili návštěvu císaře
a krále Karla IV. v Kadani
roku 1367. Režií byl pověřen klášterecký divadelník
Zdeněk Vachata a hlavními účinkujícími pak divadelní soubor KLAS z nedalekého Klášterce nad Ohří
a Společnost hradu Pravda ze Žatce a první ročník Císařského dne v Kadani byl na světě. A zrodilo se ještě
něco, co se stalo hlavní hnací silou této
kulturní události: odhodlání města pokračovat. A tak se v roce 1993 konal
druhý ročník Císařského dne. Tentokrát se scénáře, navazujícího na scénář předešlý, a režie ujal na dlouhých
čtrnáct let vedoucí občanského sdružení Společnosti hradu Pravda Pavel
„Fugas“ Pilař ze Žatce. Během doby
se zdokonalil scénář, počet účinkujících
se mnohokrát zvětšil, rozrostl se počet
atrakcí, her a doprovodný program je

téměř po celém městě. Rostl i počet
návštěvníků akce. Letošní 25. ročník
proběhne v sobotu 26. srpna od deseti hodin na Mírovém náměstí, ve dvě
hodiny po poledni přijede císař Karel
IV. se svou družinou do města a vše
bude zakončeno ve večerních hodinách
ohňostrojem. Na náměstí je po celý
den středověké tržiště s ukázkami řemesel, dobovým historickým programem. Na Kadaňském hradu, Městských hradbách a Smetanových sadech
probíhá doprovodný program, kdebudou k vidění jezdecké ukázky, sokolníci, netradiční hry pro malé i velké
nebo císařské ležení. Další informace
lze získat na webových stránkách akce
www.cisarskyden.cz.
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Zápraží originální produkt
Koordinátor: MAS Říčansko o. p. s. • Značka funguje od roku 2012 •
Počet certifikátů: výrobky (31), služby (4)

Pět nových certifikovaných výrobců
a jedna služba ze zápraží
MAS Říčansko a sousední Dolnobřežansko podporuje místní regionální výrobce od roku 2012. Těší nás, že naši výrobci opakovaně prodlužují certifikát se značkou regionu ZÁPRAŽÍ originální produkt a těží z výhod propagace a podpory ručních řemesel. Stále se nám hlásí noví zájemci. Vážíme
si toho a doufáme, že se nám podaří i nadále pokračovat ve vzájemně prospěšné spolupráci.

Posezení u Andělky

Útulná kavárna „Posezení u Andělky“
ve Velkých Popovicích je od konce
roku 2016 další certifikovanou službou
v regionu Zápraží. Funguje od listopadu roku 2014 a těší se veliké oblibě. Uvnitř i na zahrádce vás uvítá útulný
design, vůně koláčů, čerstvé kávy a milá obsluha. Kavárna je otevřena
sedm dní v týdnu a můžete se těšit na vynikající voňavou kávu, ze které vám vyškolené
baristky připraví espresso nebo cappuccino. Kavárna nabízí výborné koláče a dorty „jako od babičky“ ze své
vlastní výrobny, sladké zákusky, zmrzlinu, širokou nabídku horkých čokolád, vynikající domácí limonády nebo
slanou palačinku, chlebíček či zapečené panini. Koupíte tu i další produkty
se značkou ZÁPRAŽÍ – například sirupy a zavařeniny paní Spívalové, keramiku paní Pudíkové a Mnichovické
perníčky paní Bělinové.
Andělka není pouze kavárnou. Její
tým se snaží postupnými kroky budovat komunitní centrum, prostor pro setkávání lidí všech generací. Kavárna
nabízí wifi připojení, pro děti prostorný vybavený dětský koutek a za příznivého počasí můžete užít venkovní
posezení s pískovištěm nebo se potěšit tůňkou před zářivou mozaikou.
Při kavárně fungují dvě tvořivé dílny
Rozmary a Inspirium, které nabízejí
řadu aktivit od otevřených tvořivých

dílniček po odpolední workshopy. Kavárna spolupracuje také s Rodinným
centrem Lodička, které se zaměřuje
na kroužky pro děti předškolního věku.
Veškeré informace o dění v Andělce
najdete na facebooku kavárny a na facebooku Tvoříme u Andělky.

točí především mističky a výrobky dekoruje pruhy v modré barvě, kterou
mají ve znaku i její domácí Všestary.

Bederní pásy
Kateřina Boháčová získala značku
ZÁPRAŽÍ pro bederní pásy, které
vyrábí pod svou značkou Nice Belly.
Pásy jsou střižené do „A“ a oboustranné,
což je vlastní nápad návrhářky a majitelky firmy v jedné osobě. K výrobě
používá ekologicky zpracované úplety.
Pásy šije a navrhuje s různými vzory,
podle přání zákazníků. Obléká a zahřívá
bedra a bříško nejen ženám, včetně

Ondřejovské pečivo
z pekárny Ve mlýně
K již oblíbenému koláči Ondřej a Kváskovému chlebu, které se chlubí značkou ZÁPRAŽÍ již od roku 2015, přibylo nově Ondřejovské pečivo.
Zákazníci pekárny Ve mlýně si oblíbili třeba nadýchaný toustový chléb a burger
housky, tmavé celozrnné
pečivo a také sladký mazanec a vánočku. Vynikající je i jemně nařízlý, křupavý pšenično-žitný chléb kynutý
v ošatkách, posypaný směsí vloček, sezamu a lněného semínka. Zajímavostí
této pekárny je, že majitel Omar Ayala Jeronimo, který pochází z Mexika,

dbá na udržení kvality a sortimentu
českých produktů ve zdejším regionu.
Pečivo můžete obdivovat a objednávat přes web www.pekarnavemlyne.cz.

Keramika Všestary
Šamotové kameninové keramické mističky, talíře a hrnky inspirované lidovými motivy jsou vítaným doplňkem
do domácí kuchyně. Paní Olga Suchá

nastávajících maminek, ale i dětem
a mužům. Pestré barvy i univerzální
jednobarevné odstíny jsou velice oblíbené. Na trzích provozuje také tvořivou šicí dílnu pro malé a velké návštěvníky. Více produktů a informací naleznete na www.nicebelly.cz.

Říčanská keramika
a plastiky
Říčanským výrobcem s dlouhou tradicí je Ateliér keramiky Václava Kalaše a Evy Novotné. Už desítky let
tvoří točené výrobky z keramické hlíny, pekáče na maso a zeleninu, formy na pečení buchet a chleba, ale
také plastiky do zahrad a interiérů.
Nezapomenutelní jsou „Světlonoši“
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s neopakovatelným výrazem ve tváři, s oblými tvary ňader a buclatými
půlkami pozadí.
Jedinečné jsou „čtyřbuchťáky“, spojené zapékací mísy, ve kterým upečete
několik druhů jídel pro celou rodinu.
V Ateliéru keramiky umí víc nádherných věcí než jedinečné čtyři spojené
misky v jednu formu. Šikovné a krásné jsou “sedmijídeláky“, ovály a pekáče s poklicí o velikostí právě na kachnu, poháry, džbány, srdcové a kruhové
tvary zapékacích mís, svícny a pekáče na chléb.
Obdivovat a objednávat můžete
nejen na trzích, ale i na webu www.
atelierkeramiky.cz.

Dřevěné výrobky
z Klokočné
Tesař a truhlář Pavel Motuz je znám
nadšením a osobitým přístupem k práci se dřevem. Řemeslem se zabývá už
přes deset let. Jeho práce začíná už výběrem vhodného materiálu pro konkrétní výrobek z místních pil ve Zvánovicích nebo na Strašíně. Vybrat si
můžete z pestré škály výrobků, počínaje historickými hračkami, řehtačkami,
hráběmi, kolečky na nábytek až k rekonstrukcím komod, skříní nebo vit-

rín přímo na zakázku. Vedle vlastní
výroby se Pavel Motuz věnuje i dětem – na truhlářském kroužku zasvěcuje do práce se dřevem zájemce od
pěti let. Přehled výrobků Pavla Motuze najdete na www.delamsedrevem.cz.
Pojďte se vydat za místními výrobci či využijte kvalitní a ověřené služby. Region za Prahou se těší na vaši
návštěvu!
MAS Říčansko, www.ricansko.eu

Tipy na akce
na Zápraží

Klobáskofest / 9. 9. / Velké Popovice
Městské slavnosti – Pravěké Říčany
a Veletrh volného času / 10. 9.
Festival řemesel a jablečné slavnosti
7. 10. / Strančice
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Prácheňsko regionální produkt
Koordinátor: MAS LAG Strakonicko, o.s. • Značka funguje od roku 2010 • Počet certifikátů: výrobky (55), služby (6), zážitky (1)

Hoslovické hovězí ze šumavského Podlesí
Sto třicet kilometrů jihozápadním směrem od Prahy leží v rázovité krajině šumavského
Podlesí na jihu Čech obec Hoslovice. V nadmořské výšce 618 m se střídají lesnaté kopce s lukami a remízky. Blízká dostupnost rázovité krajiny i okresního města Strakonice
činí z místa půvabnou destinaci pro poznání života na venkově, trávení volného času i romantické dovolené.
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Program na léto
a podzim 2017
Dětský den
15. 7. / Vodní mlýn Hoslovice
Odpoledne plné her a soutěží pro děti,

loutkové divadélko, návštěvníci
v kostýmech vstup zdarma.
Dožínky

19. 8. / Vodní mlýn Hoslovice

Ukázky mlácení obilí, vázání povřísel,
poznávání obilovin, folklórní vystoupení, pečení chleba.
Juniorské rodeo
22. 9. / Ranch Hoslovice
Čtvrtý ročník speciálního závodu pro

účastníky do 18 let. Klidný sportovní den, možnost absolvování velkého počtu disciplín. Vhodné i pro
začátečníky.
Rodeo Hoslovice
23. 9. / Ranch Hoslovice
Seriál mistrovství ČR v rodeu finále.
Hoslovice – Romantika podhorské vsi

Ranch Hoslovice
Chov hovězího dobytka pastevním
způsobem v režimu ekologického
zemědělství je datován rokem 1994.
Základem farmy je bývalý areál místního družstva, který je postupně upravován pro současné potřeby zemědělství. Druhým směrem v hospodaření
je chov koní a jejich výcvik. Ti nalézají uplatnění v rozvoji venkovské
turistiky, stejně tak jako v práci na pas-

nat přes web www.farmahoslovice.cz
v rámci pravidelné rozvážky na trase
České Budějovice nebo Praha.

Rodeo Hoslovice

Hosburger

tažený sklovitý vývar. Je to hmota
vzniklá převalováním hovězích morkových kostí ve vodě o teplotě pod
bodem varu po dobu 12 hodin. Z velkého kotle s kostmi z celého kusu
hovězího se vytvoří pár krabiček sklovité hmoty, ale ta má sílu. Jedna krabička je určena na uvaření polévky či
omáčky pro celou velkou rodinu. Dal-

Buckaroos

tvinách. Rodinná farma vychází z české,
bavorské a americké dobytkářské tradice, ale přizpůsobené stylu života
v šumavském Podlesí.

Hovězí z Hoslovic
Na Prácheňsku a v Pošumaví je spousta
farmářů, kteří vyrábějí v této čisté krajině báječné české potraviny. Hovězí
z Hoslovic patří mezi znalci k nejoblíbenějším, díky pastvě na podhorských loukách v systému ekologického zemědělství a dohledatelnému
původu. Specialitou, kterou se většinou zabývají jen ve velkých hotelích,
je výroba „demi glace“ v překladu

Oblastním centrem rodeového sportu
je od roku 2006 Hoslovický corall.
Kolbiště splňuje přísná kritéria pro
mezinárodní klání jezdců a koní.
Závodníci mohou v rámci tréninku
volně projíždět mezi stády dobytka
na pastvě, aby si koně na krávy a telata
přirozeně zvykali. K ideálním podmínkám patří možnost ustájení koní
a další nadstandardní služby.

Výlov mlýnského rybníka
23. 9. / Vodní mlýn Hoslovice
Tradiční podzimní událost. Atmosféra rybářského řemesla na vlastní kůži.
Bohoslužba sv. Vendelína
Říjen / Ranch Hoslovice
Tradiční poděkování za zemědělský rok
v kapli na návsi.
Slavnostní otevírání kryté jízdárny
28. 10. / Ranch Hoslovice
Posvícení na mlýně
28. 10. / Vodní mlýn Hoslovice
Oblíbená lidová tradice. Odpočinek
od těžké práce, setkání s příbuznými
nad dobrým jídlem.

Farma Hoslovice
Součástí venkovského způsobu života
je tradiční chov domácích zvířat. Tady
je k vidění domácnost šťastných slepic, poznáte, co chutná kozám a jak
vypadá nejmenší ovce na světě.
O všechno tady vlídně pečuje babička
Terka Daňková s vnukem Vojtíškem
a při troše štěstí je tady můžete potkat.
Dvacet minut volné chůze odsud leží

Babiččino hospodářství

asi hektarový rybník, domov erbovního kapra Jakuba, ale i dalších ryb.
Úlovek lze odvézt domů nebo kulinářsky připravit v restauraci.

Demi Glace

ším lákadlem je oblíbená burgerová
klasika Hosburger. Směs hovězího
z vlastního chovu s přídavkem vepřového z farmy. Výrobek je distribuován v praktickém vakuovém balení
pro celou rodinu. Stačí jen hodit
na pánev. Vyhlášené hoslovické maso
lze koupit přímo na farmě anebo objed-

Jarní vyhánění dobytka
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Šumava originální produkt
Koordinátor: RRA Šumava, o. p. s. • Značka funguje od roku 2005 •
Počet certifikátů: výrobky (81), služby (20), zážitky (8)

Zámek Hrádek a Galerie
Hrádek v Pošumaví
Chystáte se na dovolenou na Šumavu a přemýšlíte, co dělat se svými
dětmi ve volném čase nebo při nepříznivém počasí? V zámeckém areálu
v Hrádku u Sušice není jen budova zámku. Jedná se o rozlehlý komplex,
kde se postupně opravují bývalé hospodářské budovy a dává se jim nová
funkce. V roce 2015 byl opraven špýchar z 2. pol. 18. století a v roce 2016
se proměnil na Galerii Hrádek „Prostor her a inspirace“. Galerie Hrádek je určena rodinám s dětmi.
Inspirací pro vytvoření hravé expozice
se staly historické osobnosti hrádeckého
zámku. V prvém a druhém patře galerie je umístěna „Zámecká herna komtesy Adély a Jana Ferdinanda“. Podle
této doby jsou ušité kostýmy, jež si malí
i velcí návštěvníci mohou ozkoušet.
Kromě módy se děti seznámí se stolováním, s malířstvím, krasopisem, s hierarchií šlechtických titulů, vyzkouší si
napoleonské uniformy, nebo se na chvíli
stanou rytířem, či králem. V žádné herně
nechybí hračky, a proto na děti čekají
skládačky, zmenšený hrádecký zámek
a středověký hrad se spoustou vojáčků.

Galerie má ještě třetí podkrovní patro, ve kterém nově pro letošní léto
vznikla expozice inspirovaná další
významnou hrádeckou osobou, a to
vychovatelem, knězem a významným spisovatelem 2. pol. 19. stole-

tí, Františkem Pravdou. František
Pravda byl vychovatelem slabomyslného Otakara, syna barona Sturmfedera. Je známo, že František Pravda
byl velmi schopný pedagog. Pro Otakara vytvořil dílnu, kde vyráběli různé výrobky, pro trénování počtů sloužil kupecký krám, poznávali rostliny,
horniny a hmyz. Vzdělávací metoda
pomocí hry se stala inspirací pro vytvoření nové expozice ve třetím patře.
Doprovodnou výstavou Galerie Hrádek je výstava historických panenek,
která bude otevřena od 4. června do
30. září. Zámecká herna je určena
mladším dětem, ale ani starší sourozenci se nudit nebudou. V blízkosti galerie
je adventure golfové hřiště.
Rodinám s dětmi je vstřícná
i zámecká restaurace s venkovní terasou, dětským koutkem. Pokud bude počasí přát, hezké
odpoledne je možné dovršit na dětském hřišti v zámeckém parku. Pokud přát nebude, lze odpoledne strávit
v zámeckém bazénu. A pokud by to
bylo pořád málo, v zámeckých komnatách lze přenocovat.
Významnou zámeckou událostí je
Barokní slavnost v rámci projektu Západočeské baroko – Letní barokní festival, a to v pátek 4. srpna od 18 hodin. Jedná se o komponovaný večer,
kdy hosté volně korzují po zámeckém
areálu a mohou si poslechnout varhanní koncert se zpěvem, zatančit si tance
a dozvědět se spoustu dobových zajímavostí. Večerní slavnost bude završena ohňovou show a ohňostrojem.
Letní sezónu zpestří ještě swingový
taneční večer v podání Karavana Swingers Band v sobotu 1. července a tradiční pouťový pěvecký koncert v kapli
sv. Valburgy v sobotu 12. srpna. Více
informací na www.zamekhradek.cz.

Srub Javorná zve za poklady
západní Šumavy
To nejcennější najdeme u vody, a voda,
ta je na Šumavě všude. Paní vod západu
je řeka Křemelná, jejíž divokou krásu
lze slovy jen těžko vylíčit. Po celém
toku až po splynutí s řekou Vydrou
jsou ukryty poklady. Vždyť i řeka
Otava, která na soutoku Křemelné
a Vydry vzniká, je z keltského Atawa –
bohatá, zlatá řeka. Dávná rýžoviště
připomínají nejen sejpy, ale i zlaté
blatouchy, mezi nimiž Křemelná
divotvorně meandruje. V místech, kde
stávaly lesní sklárny, déšť vyplavil
sklíčka a vinuté korálky – páteříky.

Na břehu Křemelné dnes nestojí žádný
dům, všechny zmizely po odsunu
původního obyvatelstva. Jen torza starých mlýnů se střepy mlecích kamenů
připomínají, že řeka kdysi žila spolu
s lidmi. Další poklady objevíme výše
nad řekou. Boží muka ve stínu starých
lip, základy v zaniklých vsích, zbytky
náhonů, které by po deštivé noci klidně
zase roztočily vodní kola a rozpohybovaly těžké buchary hamrů. Louky,
které tu po lidech zůstaly, příroda přijala za své a probudila v nich živoucí
poklady chráněných rostlin. Hořce,

lilie a orchideje září barvami drahokamů. A když člověk zvedne hlavu
od země a vody plné pokladů, spatří
i další živly.
Srub Javorná, ubytování certifikované značkou ŠUMAVA originální produkt, vám pomůže objevit to pravé
ze Šumavy. Výletní kniha vytvořená
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Tipy na akce
na Šumavě

Den řemesel
8. 7. / Chanovice
Přehlídka řemeslných dovedností,
tradiční řemesla
Slavnosti medu
29. 7. / Včelná pod Boubínem
med, medoviny, medové speciality
a výrobky z vosku, ukázky tradičních řemesel a doprovodný program
Bitva na Winterbergu
5. 8. / Vimperk
Divadelní a šermířská vystoupení, inscenovaná bitva, dobové ležení, soutěže
Chlumanský trh
5. 8. / Chlumany
Trh s nabídkou čerstvého pečiva,
lokálních výpěstků a výrobků
Svatobartolomějská pouť
19. 8. / Vyšší Brod
Tradiční každoroční celodenní pouť
plná představení, koncertů, tanečních
vystoupení a soutěží pro děti i dospělé. Součástí je i velký jarmark
Pečení chleba
28. 10. / Lenora, obecní pec
Mlsálci se mohou těšit na tradiční
lenorské placky, housky a chléb
Mistrovství Šumavy v opékání prasat
16. 9. / Hartmanice
Soutěže v opékání se zúčastní zkušení opékači, o výsledku rozhodnou
návštěvníci. Doprovodný program
Den místní potraviny
7. 10. / Chanovice
Tradiční potravinářský den ve skanzenu, zaměřený na místní potravinu
Vánoční trhy
2. 12. / Vimperk
Stánky s vánoční tématikou, zvonkový
průvod, rozsvícení vánočního stromu

pro naše hosty je návodem, jak hledat
poklady Šumavy, kde a kdy zažít atmosféru starých časů. Ubytování ve Srubu Javorná je založené nejen na poznávání regionu, ale také na šetrnosti
k přírodě. Srub je vybaven úspornými spotřebiči, LED technologií, vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo. Kolem
srubu se rozkládá dvouhektarová zahrada s bylinami, růžemi, letničkami
i šumavskými druhy. Od táboráku je
krásný výhled na zdejší tisícovky, které vás budou lákat za svým pokladem.
Lokalita Javorná a ubytování ve srubu
je vhodné pro všechny, kteří mají rádi
přírodu, historii, tradice a rádi podnikají výlety. Více informací a fotografií najdete na www.srubjavorna.cz.
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KUTNOHORSKO regionální produkt
Koordinátor: Spolek kutnohorských podnikatelů, z.s. • www.skhp.cz • Značka funguje od roku 2016 •
Počet certifikátů: výrobky (22), služby (3), zážitky (3)

KUTNOHORSKO regionální produkt® –
sílící benjamínek mezi regionálními
značkami
Byť jsme rodinu regionálních značek posílili až na jaře roku 2016, již dnes
je zřejmé, že jsme dokázali, že to dokážeme. Naše ambice být nejen koordinátorem jednoho z posledních bílých míst na mapě regionálních značek
v ČR, ale i svébytným a právoplatným členem Asociace regionálních značek, se naplňuje.

Značka
KUTNOHORSKO
regionální produkt®
Praxe ukázala, že představa, kterou
měli členové Spolku kutnohorských
podnikatelů ve spojení s MAS Lípa
pro venkov a mikroregionu Čáslavsko
o svém logu, byla nejen zajímavá, ale
z hlediska možnosti spojení regionu
měst Kutné Hory a Čáslavi i správná.

Putování a potkávání
regionálních produktů
KUTNOHORSKO
regionální produkt®
Tak tedy, nenechte se dlouho přemlouvat a vydejte se s námi na virtuální
výlet, který se však pro vás, pokud
budete sami chtít, může stát příjemnou realitou.
Jen si zkuste představit, že je krásné páteční odpoledne, vy zamykáte
své příbytky a cíl vaší cesty je náš
region. Pro ubytování vybíráte
penzion U Babky bylinářky (www.babkabylinarka.cz). Již na recepci vnímáte vůni bylin a přímo
na vás dýchne rodinná
atmosféra.
Po ubytování vás zveme
na Kostýmovanou prohlídku
Kutné Hory (www.khtravel.cz). Netradičním způsobem tak můžete poznat
nejzajímavější místa a zákoutí Kutné
Hory. Ještě před tím, než se uložíte
ke spánku, čeká vás na nočním stolku malé překvapení – Dobrý info –
regionální časopis. (www.dobryinfo.
cz). A tak máte možnost se dozvědět
mnoho užitečných informací o dění
v regionu, který jste právě navštívili.

Po sladkém spánku v tiché oblasti
vám ráno přijde jistě vhod výborná
snídaně v jídelně, jejíž výzdoba vám
opět připomene, že jste v penzionu
U Babky bylinářky, na stěnách vás zaujmou Věnce a dekorace z přírodních
materiálů od Pavlíny Nixbauerové.
Že by se vám něco z toho líbilo mít
i ve svém příbytku? Žádný problém,
na www.fler.cz/pavlina-nixbauerova
najdete více.
Ale vraťme se ke snídani. Plné stoly vám nabízí řadu potravin regionálního původu. S ochutnávkou místních specialit bude začátek dne nejen
krásnější, ale i veselejší a dodá vám
potřebnou energii pro celodenní putování za krásami a památkami KUTNOHORSKA. Nechybí zde Čertovské
klobásy od potěžské firmy Time s.r.o.
a celá místnost je provoněná teplou
Potěžskou mozaikou od stejného výrobce (https://time.sluzby.cz). Teplé
také můžete ochutnat Úžické uzeniny.
Jsou vyrobeny z masa z vlastního chovu ZAS ÚŽICE, a.s. A protože se nehodí snídat masové pochoutky jen tak
samotné, nabízí se jako příloha
Kutnohorský chléb z Beneš – pekárna s.r.o., od níž
jsou na stole i sladké mini
zákusky ke kávě pro toho,
kdo ke snídani upřednostňuje sladké. No a nakonec
i kombinace Kutnohorského
chleba, másla a Kutnohorského medu z rodinného včelařství pana
Dušana Hrčkuláka. A aby byl výčet
úplný, na stole nechybí ani osvěžující Ovocné mošty Agnes z moštárny
firmy Zelená Bohdaneč s. r. o. (www.
agnesprodukty.cz), bohatý zdroj vitamínů, přírodního cukru, ale i vlákniny.
No myslím, že snídaně byla výtečná, ale je čas začít objevovat památky
nejen v Kutné Hoře, ale i v okolí. Náš

dopolední program bude vyplněn návštěvou a prohlídkou chrámu sv. Barbory, gotickým skvostem, který nám
doslova závidí celý svět, a návštěvou
zámku Žleby.
Do Kutné Hory se vrátíme na oběd
do rodinného Hotelu U Kata (www.
khhotels.cz). Ten se nachází v historickém centru Kutné Hory v místech,
kde ve středověku vedly městské hradby, jejichž část se dodnes zachovala
i s tzv. Katovou brankou. To bylo jediné místo, kudy mohl mistr kat vcházet
do města a konat svou práci.
Aby si z pobytu na Kutnohorsku
odnesly hezký zážitek i vaše děti,
bude náš odpolední program zaměřen
na návštěvu dětského herního parku

Heroland (www.heroland.cz) v Březové, nedaleko Kutné Hory, kde jednou
za měsíc probíhají „Akční soboty“.
Zde také můžete objevit nápaditý dárek pro své zvídavé potomky – CUBS
stoličku se jménem dítěte. Výrobce
MojeChytreDite.CZ s. r. o. vyváží tyto
stoličky do šesti zemí Evropy. Dále
pak navštívíme ekofarmu v Krasoňovicích MgA. Jany Egidy.
A až se vrátíme zpět do penzionu,
čeká nás nejen zasloužený odpočinek,
ale i káva a k ní sladké překvapení
v podobě cukrářského výrobku Stichova horna. A po kávě si můžete
vychutnat alkoholické nápoje zdejších
výrobců. Kdo má rád více procentní,
dá jistě přednost Ovocné pálence
nebo likéru palírny Agnes, kdo miluje
Víno, má se na co těšit. Zdejší vinařství
Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o. (www.
vinokutnahora.cz) pěstuje vinnou révu
na 54 hektarech a vína z této oblasti
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vynikají svou mineralitou a kořenitostí, která pramení z podloží bohatého
na minerální složky.
A jak se náš krátký výlet blíží ke konci, je nutné myslet i na naše nejbližší,
kterým chceme udělat radost malým
dárkem. A co vybrat? Možností je několik, záleží na období, kdy do našeho regionu přijedete. Pro ženy bychom
doporučili Drátěné šperky od Petra
„BUBUN“ Sádlo (www.bubun.cz)
nebo šperky z Lehaného skla z dílny
manželů Davida a Martiny Lutkových
ze Zbraslavic, pro milovníky keramiky
máme tip Keramika Tera-Cota, ručně
točená a malovaná Terezou Divišovou
(www.tera-cota.cz). A pokud navštívíte náš region na sklonku roku, můžete si odvézt dárek, který vás či vaše
přátele bude provázet celý další rok,
tedy Netradiční nástěnné kalendáře
vyrobené žehušickým nakladatelstvím
a vydavatelstvím Městské knihy s.r.o.
Žehušice (www.mestskeknihy.cz).

Tipy na akce
na Kutnohorsku

Královské stříbření Kutné Hory 2017
24.–25. 6. / 26. ročník středověké gotické slavnosti připomínající slávu královského horního města
www.stribreni.cz
Kutnohorské léto 2017
9. ročník celoprázdninového festivalu netradičních prohlídek i jiných zábavných vystoupení v Kutné Hoře
a okolí
www.kutnohorskeleto.cz
Kaňkovský hornický jarmark 2017
12. 8. / Řemeslný trh – výstavy, doprovodný kulturní program
Vinobraní na Kačině 2017
9. 9. / 6. ročník na oslavu konce žní
a podporu farmářů, zemědělských podniků a zpracovatelů zdejšího regionu.
www.vinobraninakacine.cz
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Vysočina regionální produkt
Koordinátor: ZERA, z. s. • Značka funguje od roku 2007 •
Počet certifikátů: výrobky (66)

Regionální produkty z Vysočiny
V našem regionu se s regionální značkou setkáváme již 10 let. Kde se však
certifikované výrobky a další dobroty a produkty z regionu dají koupit?
S touto otázkou se na nás stále častěji obracela veřejnost. Proto se ZERA –
Zemědělská a ekologická regionální agentura, koordinátor značky VYSOČINA regionální produkt, rozhodla tento problém řešit a zavedla již
v roce 2011 certifikaci prodejen. Až pojedete k nám na Vysočinu,
podívejte se na stránky www.vysocinaregionalniprodukt.cz, kde
najdete nejen všechny naše producenty, ale i seznam prodejniček, kde si můžete zakoupit regionální produkty.
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Jaký je náš příběh?
Sušené ovoce pro syna
místo bonbonů
Se sušením ovoce začala moje maminka asi v roce 2000. V té době jsem měla
malé děti a můj syn byl velký mlsoun
a měl rád sladkosti. Babička mu dávala sušené ovoce místo bonbonů. Když
jsme k ní přišli příště, už se sám natahoval na stůl po misce se sušeným
ovocem. V té době mu byl rok.
Začali jsme tedy i my doma
v troubě a pak i v malé
sušárně sušit ovoce dětem
a sami sobě.

cukernou vodou. Zakládáme si na kvalitě a volíme takové odrůdy ovoce, které jsou po usušení, co nejchutnější.

Sušení s láskou
Moje zkušenost je ta, že na každém
začátku musí mít člověk nadšení pro
danou věc a chuť tvrdě pracovat. Pak
se úspěch dostaví. Není to sice hned
a nejde o zbohatnutí. Jde hlavně o pocit, že dělám práci, která mě baví,
a vidím za sebou konkrétní výrobky
a spokojené zákazníky. To je pro mě,
bývalou účetní, to největší ohodnocení.

Uzené ořechy z Dalešic
V Dalešicích na Třebíčsku je toho
mnoho k vidění i ochutnání. Dnes již
velmi známé Dalešické pivo před časem
doplnilo vynikající Dalešické cukrářství a v posledních dvou letech je stále
více slyšet o malé firmě rodiny Kosových, která se specializuje na výrobu
uzených ořechů. Název své rodné obce
si ke svým unikátním výrobkům přidal zakladatel firmy Oldřich Kos, který
se po letech strávených v Brně vrátil
za venkovským stylem života.

V čem jsou vaše výrobky jiné než
ostatní?
Já tu otázku otočím. Naše výrobky
nejsou jiné. Jiné jsou všechny ostatní,
rádoby uzené ořechy, které svoji uzenou chuť získávají výhradně chemickou cestou. Na českém a troufám si
říci i na evropském trhu jsme
jediní, kdo ořechy ochucuje
jenom solí a opravdovým
kouřem. Uzené mandle
sice zakoupíte i od jiných
výrobců, ale po přečtení
složení vám je jasné, že tyhle mandle kouř neviděly. Navíc uzené kešu a vlašské ořechy zatím
vyrábí pouze naše firma. Naše ořechy
jsou opravdu uzené a na to jsme hrdí.
Používáte nějaké moderní technologie nebo se snažíte o klasické postupy? A jak vlastně probíhá celý
proces uzení?

Všechno děláme ručně. A je to docela časově náročné. Popíšu vám klasický udící den. Ořechy se musí naložit do slaného nálevu. Poté se musí
připravit udírna a samozřejmě palivo. Používáme výhradně čisté a suché ovocné dřevo, které občas doplníme bukovým. Po roztopení udírny
se musí ořechy rovnoměrně rozložit
na rošty a dát do udírny. Potom je nejsložitější fáze, která nejvíce ovlivňuje
chuť. Po dobu několika hodin je třeba
dodržovat stanovené teploty tak, aby
bylo dosaženo jak příjemné uzené chuti a vůně, tak i dostatečného opražení horkým kouřem. Je to někdy trochu napínavé, protože počasí hodně
ovlivňuje tah udírny a proto je výsledek vždy trochu jiný. Ale vinař taky
nikdy neudělá stejné víno, jenom dobré nebo špatné. Potom už ořechy ručně navážíme, zabalíme, opatříme etiketou a posíláme zákazníkům.
A jak vás napadlo udit ořechy? Lidé
udí maso, ryby, sýry, ale ořechy?
Taky jsem tak začínal, koupil jsem
starší dům, kde původní majitelé měli
krásnou udírnu na maso. Aniž bych
předtím měl nějaké zkušenosti,
zkoušel jsem udit klasické
maso ze zabíjačky, ryby,
klobásy a pak jsem jednou našel zmínku o tom,
že lze udit i ořechy. Ten
recept z internetu ovšem
vůbec nefungoval, tak jsem
trochu experimentoval a zejména
díky své manželce, která jednou přikládala místo mě a omylem vyhnala teplotu do závratných výšin, jsem
zjistil, jak na to.
Více o výrobcích firmy rodiny Kosových můžete nalézt na webových
stránkách www.uzenemandle.cz.

Jak jsme začali
se sušením Domácích
dobrot
Tak vznikla myšlenka postavit sušárnu ovoce. Cesta k tomuto podnikání
nebyla jednoduchá. Přeci jen pracujeme s potravinou a tato výroba podléhá mnoha nařízením.

Od začátku sušíme ovoce pouze
od českých pěstitelů. Každý plod projde našima rukama a pečlivě vybíráme
jen kvalitní ovoce. Při sušení nepoužíváme žádné konzervanty ani síření na zlepšení vzhledu a udržení delší trvanlivosti. Ovoce nepřislazujeme
cukrem, pouze višně jsou blanšírované

Něco z historie
V dřívějších dobách bylo sušení vlastně jediný způsob, který umožňoval
uchování ovoce přes zimu. U nás
se odpradávna sušily švestky v typických selských sušárnách, v nichž
se vesměs topívalo dřívím. Česká sušená švestka bývala v té době i za hranicemi velmi oblíbena, zejména pro
příjemnou, sladce kořenitě navinulou
chuť masité dužniny.
Kromě švestek se sušily i hrušky
a jablka, které se před sušením často
křížem krájely. Právě odtud pochází
název křížaly. Jemně utlučené a rozemleté sušené hrušky se nazývaly prachanda, která v mnohých krajích Čech dlouho nahrazovala perník.
Prachandou se posypávala většina domácích pokrmů, zvláště rozmanitých
kaší. Méně se potom sušily tmavé
třešně a višně.
Sušené ovoce se používalo k zásobování zámořských a polárních
výprav. Pravý rozmach byl za první
světové války, která přispěla k vývoji technologie. Není pochyb o tom,
že v dobách válečné tísně se jen tímto způsobem podařilo zachránit mnohé výživné hodnoty, které by jinak
podlehly zkáze.
Jana Kubová, Domácí dobroty
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Železné hory regionální produkt
Koordinátor: MAS Železnohorský region, z. s. • Značka funguje od roku 2011 • Počet certifikátů: výrobky (58)

Současnost

Michaela Naumecová a její voňavá
kuchyně
Jeden za všechny, aneb životní příběh jednoho z našich lokálních producentů, výrobkyně přírodních sirupů, extra džemů a povidel, paní Michaely Naumecové ze Sobětuch.

Jak to začalo?
Ke konci mateřské dovolené v roce
2013 se paní Naumecová rozhodovala, zda se vrátí zpět do původního
zaměstnání, nebo skloubí péči o děti
a rodinu s podnikáním. V té době ji
zaujal příběh Blanky Milfaitové a její
recept na džem Meruňky s levandu-

lí. Džem zkusila uvařit a naaranžovat a podělila rodinu a přátele. Protože všem chutnalo, začala za rodinné
podpory vařit džemy a marmeládky
ve větším objemu. Postupně se pustila
do sirupů na přípravu domácích limonád. Na začátku roku 2014 zkolaudovala odpovídající prostory pro výrobu
ve svém domě a zprovoznila e-shop.

Lokální
ekonomika
Železnohorského
regionu
Z důvodu absence jednotného zdroje
informací pro začínajícího podnikatele (chovatele, pěstitele, výrobce, poskytovatele služeb…) jak postupovat,
co je nutné splnit z hlediska legislativy, aby uskutečnil svůj záměr a zapojil
se do soukolí lokální ekonomiky, vydal
MAS Železnohorský region (MAS ŽR)
publikaci s názvem Lokální ekonomika venkova. Publikace srozumitelným
jazykem přibližuje systém lokální ekonomiky a její přínos pro celkový rozvoj regionu. Vysvětluje pojmy a sou-

Další rozvoj nechce Michaela Naumecová uspěchat. Prioritou je pro ni sledovat zpětnou vazbu od zákazníků.
Z tohoto důvodu preferuje osobní účast
na prodejních akcích, kde má možnost
popovídat si s lidmi, a tak zjistit, co
jim chutná a co je zaujalo. Zde také
hledá novou inspiraci. Zpracovává výhradně ovoce z dostupné lokální produkce oblasti Železných hor a podhůří.
Bylinky si pěstuje sama na vlastní zahrádce. Velký důraz klade na kvalitu,
na osvětu o přínosu zpracování a konzumace ovoce, které vyrostlo v naší
krajině a v našich podmínkách. Proto spolupracuje s lokálními producenty a prodejci.
Výrobky paní Naumecové obdržely certifikát ŽELEZNÉ HORY regionální produkt a později získaly oce-

vislosti.
Dozvíte se, čím začít,
jak se zapojit a jak se rozvíjet. Důležitý je i přehled finančních zdrojů pro
rozvoj lokální ekonomiky. Závěr pu-

blikace přibližuje pestrost podnikatelských aktivit v oblasti lokální
ekonomiky na příkladech několika šikovných lidí z Železnohorského regionu. Jde jen
o malou ukázku rozmanitosti aktivit, u nichž
vítězí chuť udělat něco
dobře a poctivě ruku
v ruce s nesobeckým přístupem. Na těchto lidech
je jedinečné jejich hledání nových cest, jak původní
nápady rozvinout, zkvalitnit, propojit s ostatními. Jak
v souvislostech myslí na vývoj regionu, kde žijí. Kdo váháte, zda vůbec začít, můžete
se na stránkách této publikace inspirovat. Ke stažení je na webu www.
zeleznohorsky-region.cz.
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nění v soutěži Regionální potravina
Pardubického kraje i v regionální potravinářské soutěži MLS Pardubického kraje. Pravidelně se zúčastňuje tradičních akcí MAS ŽR.
Své výrobky prodává
nejen v e-shopu www.
marmeladka.cz, ale také
osobně na trzích a jarmarcích nebo po předchozí dohodě přímo ze dvora.
Sirupy odebírá např. Zámecká
restaurace Choltice či prodejna regionálních produktů Lokálka Pardubice.

Budoucnost?
Paní Naumecová by se ráda věnovala propojení nabídky lokálního ovoce a poptávky od lokálních zpracovatelů, prodejců či majitelů restaurací
nebo kaváren. Ráda by se dál věnovala osvětě přínosu zpracování lokální
produkce ovoce. Už jsme zapomněli, jak chutná ovoce bez „chemie“
a že za kvalitu je také nutno odpovídajícím způsobem zaplatit. Měli bychom si uvědomovat, co a proč konzumujeme, a jaký vliv to má na naše
zdraví.
Michaela Naumecová je příkladem šikovných lidí z Železnohorského regionu, kteří hledají nové cesty,
jak své nápady rozvinout, zkvalitnit, propojit s ostatními a v souvislostech myslí na vývoj regionu, kde
žije. O dalších takových lidech a jejich příbězích se můžete přesvědčit
a setkat se s nimi na mnoha akcích
pořádaných v roce 2017 na území
Železnohorského regionu.

Tipy na akce
v Železných horách

Svatojánské trhy
24. 6. / Ronov nad Doubravou
Lughnasad / 28. – 29. 7. / Nasavrky
Festival chutí, vůní a řemesel
12. 8. / Pardubice
Regionální produkty
19. 8. / Kutílkova palírna
a pivovar Žlebské Chvalovice
Babí léto na Železných horách
22. – 23. 9. / Konopáč
Chovatelská výstava
23. – 24. 9. / Svinčany
Choltické podzimní slavnosti
28. 9. / Choltice, zámek
Městské slavnosti
7. 10. / Heřmanův Městec
Kaštanobraní / 21.10. / Nasavrky
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ČeskÉ středohoří regionální produkt
Koordinátor: České středohoří, o. p. s. • Značka funguje od roku 2014 • Počet certifikátů: výrobky (14), zážitky (1)

Nově udělené a obnovené značky
v Českém středohoří
Certifikační komise se sešla 18. května v Litoměřicích. Celkem nově udělila právo užívat značku třem 3 výrobkům a jednomu zážitku. Do skupiny
výrobků se tak zařadila firma Chovaneček s. r. o. z Litoměřic se svým jehněčím masem z rodinné farmy na Hlinné a skupinou trvanlivých masných
výrobků – pršuta a fermentované výrobky. Značkou se nově budou pyšnit
i podřipská piva – Podřipské 12° pšeničné a Světlý ležák 11° z Podřipské-

ho rodinného minipivovaru
ve Ctiněvsi. První značku
v oblasti zážitků získala
akce Roudnický košt, která se koná každou druhou
červnovou sobotu na lobkowiczkém zámku v Roudnici nad Labem a hostí výrobce
a řemeslníky z celého Ústeckého kraje.
O obnovení certifikátu zažádalo
všech 6 výrobců z 1. kola certifikační
komise. Nadále se tak budeme setká-

vat s oblíbenými výrobky s označením ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt, kterými jsou Svíčky
ze včelího vosku z rukou firmy AnnKas s. r. o., Levandule a levandulové výrobky z Levandulové farmy Židovice,
Dortletka z Cukrárny &
Kavárny v Roudnici nad
Labem, Med pana Filipa
Horáka z Litoměřic, Ruční
papír a drobné dárky z ručního papíru z Dílny ručního papíru, o. s., Litoměřice či Ležáky Labuť
a Pivní speciály Labuť z Minipivovaru Labuť, s. r. o.

Keramický atelier U.MĚ
Levín
V současné době mám keramický atelier v Levíně u Úštěku, na prahu Českého středohoří. Vybudovali jsme tu
z bývalé tělocvičny velkou světlou dílnu a na zahradě postavili pec na dřevo – prostě keramický ráj. Místa je tu
spousta i pro pořádání různých akcí,
což byl můj sen, o kterém jsem ani nepomyslela, že se kdy uskuteční. Dnes
tu pořádáme pravidelné řemeslné jarmarky (velikonoční, letní a adventní).
Také jsme spolu s dalšími keramiky založili Asociaci českých keramických měst. Naše první akce se jmenuje Buongiorno ceramica (Dobrý
den, keramiko) a koná se o víkendu
3. a 4. června 2017. Tato akce je společná pro všechna evropská keramická
města sdružená v asociacích. V Levíně na tyto dny chystáme otevřené keramické dílny, akce pro veřejnost na náměstí – prezentace keramiky, ukázky
točení, raku výpal, dílnu pro děti, v sobotu večer koncert na zahrádce klubu…
Levín mi učaroval hned při prvním keramickém sympoziu v roce 2012. Musela jsem si však počkat ještě dva roky,
než jsem objevila přímo na náměstí starý dům (bývalou školu), který je situován jednou stranou ke kostelu a druhou do překrásné uzavřené zahrady.
Levín proslul za dřívějších časů široko daleko svým hrnčířstvím. Všichni
tamní obyvatelé se zaměstnávali hrnčířstvím. Dnes je tomu jinak. Hlína,
ze které zhotovovali Levínští hrnčíři
své výrobky a kterou dobývali v nedalekém okolí, je sice již vytěžena, ale

Mléčné výrobky
z Držovic
Nedaleko městečka Úštěk, v obci
Držovice, rozjeli svůj záměr manželé Laušmanovi. Kdekdo by se mohl
divit, ale nápad se zrodil v Praze
nad knihou o kozách. A právě usedlost v malé obci v Českém středohoří se stala jeho dějištěm. V roce 2001
vše začalo – naprosto bez zkušeností, s úsměvnými i dramatickými zážitky. Prvních sýrů se dočkali v roce
2005. Vyráběly se v kuchyni, tenkrát
ještě metodou pokus omyl. Postupně
však dostávaly plány ohledně vybudování sýrárny jasnější kontury a za pomoci evropských dotací Laušmanovi
vybudovali vše potřebné pro rozjezd
ve větším. Zpětná vazba od zákazníků je obrovská; sýry, kefíry, jogurty
i ostatní výrobky, ať už z kozího či
ovčího mléka, jsou žádaným zbožím.
Kromě značení ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt se mohou pyšnit
několikanásobným oceněním Regionální potraviny Ústeckého kraje a oceněním nejlepší potravinářský výrobek
Kraje Přemysla Oráče.
Chcete-li si také pochutnat, nakoupit
můžete nejen v prodejně přímo na farmě, ale i na vybraných farmářských
trzích, ve farmářských obchodech
a prodejnách zdravé výživy a na vybraných akcích, jejichž seznam naleznete na www.farma.drzovice.info nebo
facebooku farmy.
INZERCE

stále zde ještě někteří hrnčíři nachází
výdělek zpracováním hlíny dopravené
ze Saska, ze které vyrábí tzv. „hnědé
zdravotní nádobí“. Také staví kamna
moderního typu.
Většina mých výrobků začíná svou
cestu na hrnčířském kruhu, pak je ručně dotvářím. Po částečném zaschnutí obtáčím výrobek (tzn. zbavuji přebytečné hlíny). Nakonec (nalepením
hubičky, ucha, nožek) dotáhnu každý
kousek do konečné podoby. Po celkovém dokončení je potřeba výrobky nechat dobře vyschnout. Vyschlé a začištěné střepy je dobré přežahnout (první
výpal na cca 1000 °C). Střep se zpevní, ale je i nadále nasákavý, a tím pádem připraven na glazování. Glazury
si připravuji sama. Nejčastěji glazuji namáčením nebo poléváním, někdy zdobím podglazurní malbou nebo
malbou do syrové glazury. Po glazování přichází na řadu pálení. Výrobky prochází v peci na dřevo vysokou
teplotou (1 300 °C), díky které získávají hutný, slinutý, nenasákavý střep.

Jsem nezatížená keramickým vzděláním a vše si dělám po svém. Pokračuji sama stylem pokus omyl dál a těším se na každou nově otevřenou pec.
Mými průvodci a pomocníky jsou hlína, voda, oheň a náhoda.
Alena Šumová

BEZÚDRŽBOVÉ PLOTY
ZE ŠTÍPANÉHO DŘEVA

stipaneploty.cz
Jan Tyle
tel.: 736 225 565
admin@stipaneploty.cz

Tipy na akce v Českém středohoří
Farmářské trhy / Roudnice nad Labem
Od 8. 4. každá druhá sobota.
www.roudnicke-trhy.cz

Tradiční štětský jarmark
9. 9. / Štětí
www.steti.cz

Farmářské trhy / Litoměřice
Od 1. 4. každá druhá sobota.
www.zahradacech.cz

Josefínské slavnosti
7. 10. / Terezín
www.terezin.cz

Zubrnický májový jarmark
13.–14. 5. / Zubrnice
www.zubrnice.cz

Den českých řemesel
28. 10. / Úštěk
www.mesto-ustek.cz/kulturni-kalendar

Pivní slavnosti
12. 8. / Litoměřice
www.mkz-ltm.cz

Vánoce ve skanzenu
9.–10. 12. / Zubrnice
www.zubrnice.cz
Další tipy na akce naleznete
na www.ceskestredohori.info.

Historický jarmark 2017
19. 8. / Úštěk
www.mesto-ustek.cz/kulturni-kalendar
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Beskydy originální produkt
Koordinátor: Asociace regionálních značek, z.s. • Značka funguje od roku 2005 •
Počet certifikátů: výrobky (28), zážitky (1)

Beskydská značka po deseti letech
Beskydská značka patří mezi naše první, na podzim minulého roku oslavila desetiletí trvání. V první dekádě zažila období rozkvětu i útlumu. V loňském roce nabrala značka nový dech a rozšířily se i řady jejích držitelů,
takže aktuálně se certifikátem značky BESKYDY originální produkt pyšní
28 výrobků a jedna služba, Lesní restaurace a hotel Rekovice, kterému jsme věnovali samostatný rozhovor.

Už deset let má beskydskou regionální
značku keramika paní Lenky Horecké
ze Štramberku. Jedná se o užitkovou
i dekorativní keramiku s originálním
rukopisem, která může být originálním dárkem i suvenýrem z Beskyd.
Beskydy propaguje ve své tvorbě i fotograf Michal Šulgan, který se díky
své hlavní profesi ekologa soustřeďuje především na beskydskou přírodu.
S tou je nerozlučně spjatá i výroba
firmy BATEX Ing. Zuzany Bílkové,
která zpracovává beskydské ovčí rouno do hřejivých přikrývek a polštářů.
Neméně přírodní jsou i produkty Far-

my Menšík, mléko z ekologicky chovaných krav
a výrobky z něj – jogurty
a sýry – ocení naše mlsné
jazýčky. Chlebovické brambory Libora Janečky jsou pojem
samy o sobě, stejně jako KERAMIKA DUB s. r. o., užitková kamenina
s charakteristickým dezénem.
Milan Žabčík vyrábí a prodá-

vá celou škálu kvalitních uzenin,
Ing. Michaela Luttyová se zamilovala do kůže, z níž dokáže vyrobit
věci praktické a zároveň plné fantazie. Vladislava Pohludková šije ka-

Rekovice – nová cesta k tradici
Horečky nad Frenštátem jsou zcela
výjimečnou lokalitou, v níž se kloubí krásná příroda a vyhlídky na beskydské vrcholy s historií i zajímavou
současností. Prvorepublikovou slávu
Horeček dnes připomínají jen značně zpustlé stavby, areál pod skokanskými můstky, které pamatují úspěchy Jiřího Rašky, ale postupně ožívá
a nachází nové uplatnění. A v centru
všeho dění je lesní hotel a restaurace
Rekovice, který je nejstarší stavbou celého areálu, dnes ale zároveň i nejmodernější, funkční a stále vyhledávanější. Provozovatelem hotelu a restaurace
je Obec Trojanovice, duší je bezesporu
provozní Rekovic, paní Lucie Mátlová.
Rekovice zaujmou už na první pohled – stavba si ponechala historický charakter, zároveň je ale doplněna moderními prvky, které zapadají

do okolí. Kdo je autorem přestavby
a co vše díky ní Rekovice získaly?
Autorem je pan architekt Kamil Mrva,
se kterým obec Trojanovice spolupracovala. A máte pravdu, rekonstrukce je
velice zdařilá. Díky použitým materiálům a zakomponování velkých skleněných ploch do interiéru má zákazník pocit, že je součástí okolní přírody.
Přirozené a funkční propojení tradice s nejnáročnějšími požadavky současnosti je přítomné nejen v exteriéru a interiéru, ale také v nabídce pro
hosty. Na co se u vás mohou těšit?
Snažíme se uspokojit všechny zákazníky, takže nabídka je celkem rozmanitá.
Jídelní lístek obsahuje tradiční valašská
jídla v moderním čistém podání. Pro
náročnou klientelu pořádáme degustační večery, vícechodová menu atd. Zároveň myslíme na to, že Rekovice jsou

belky a módu pod vše říkající značkou
Big@Chic. Marta Randusová peče
vynikající štrůdly a do jejího Krámku pod věží v Novém Jičíně se vejde
i spousta dalších regionálních
výrobků.
Na propojení tradice a originality vsadili i v Rožnovských pivních lázních, kde vyrábí
nejen pivo, ale také čokoládu a pralinky. Radim Honč
peče po vzoru svého dědečka Goldovy tyčinky s téměř třiceti příchutěmi. Kateřina Kohutová vyrábí stále
žádanější dětské pleny. Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Frýdlant nad Ostravicí, se ve svém rybářství ve Pstruží zasluhuje o návrat
pstruha potočního do Ostravice a dalších beskydských řek.
Lubomír Janhuba pěstuje aronii
v Podbeskydí a vyrábí z ní stoprocentní šťávy, nápoje a džemy. Aleš
Pink úspěšně rozšiřuje svá včelstva
a produkuje javorový, lipový a medovicový Beskydský med. Paní Bc.
Danuše Sajdlová zúročuje své zkušenosti zdravotnice při výrobě jedinečných přírodních mýdel. Sylva Šmardová zase zhmotňuje své výtvarné
cítění do přírodního hedvábí a cínov centru turistické a sportovní oblasti
Horečky. Obnáší to rychlé občerstvení, které ovšem také řešíme trochu netradičně. Lesní bufet, který je součástí komplexu, nabízí bábovky, buchty,
bramborové placky, chleby s pomazánkami, tvarůžky, škvarky a podobně. Vše
zdravé, nesmažené, čerstvé…

Vedle gastronomických zážitků a jednoduchého, ale přesto komfortního
ubytování, jsou lákadlem Rekovic
i sportovní aktivity v okolí a akce,
které pořádáte, nebo se na nich podílíte. Co konkrétně připravujete
na letošní rok?
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vaných šperků, zatímco Erika Trojková sama zpracovává, přede a barví ovčí vlnu, ze které plete a háčkuje
originální čepice, a současně vyrábí
i dřevěné loutky.
Jan Slovák navázal na rodinnou
mlynářskou tradici a na kamenném
mlýně vyrábí celozrnnou mouku, kterou pak dále zpracovává do jedinečných koláčků. Fajna pasta s. r. o. přenesla do Beskyd kousek Itálie, ale
„umí“ i tradiční polévkové nudličky.
Mamma Tea s. r. o. je obchodní značkou Ing. Silvy Stachové, která pěstuje, sbírá, suší a kombinuje jedinečné
bylinné čaje s přídavkem ovoce, které
jsou nejen zdravé, ale i chutné.

Miroslav Válek a Nikola Černíková tvoří originální šperky z keramiky,
David Slíva a Alexandra Bártů zase
kouzlí ovocné a zeleninové pochoutky,
pro které jsou vedle místních surovin
charakteristické i nevšední kombinace
příchutí. A Cyrilovo pekařství s. r. o.
a jeho Valašské frgály snad ani nepotřebují další komentář.
Více informací o držitelích značky
BESKYDY originální produkt najdete
na www.regionalni-znacky.cz/beskydy.
Každý měsíc se tu pořádá nějaká akce
se zaměřením na děti. Měli jsme tu den
dětí s Portášem, závody v bobingu,
pálení čarodějnic, den knihy, dětskou
amatérskou kuchyni. Nejbližší další
akcí jsou závody psů voříšků. Samozřejmě v doprovodu dětí a s charitativním programem. Dále pak pořádáme hudební večery, degustační večery
atd. Z těch větších akcí zde na Horečkách budou svátky dřeva a Horečky
fest, velký hudební festival.
A co plány do budoucna, máte ještě nějaké nenaplněné vize, které je
možné prozradit?
Chtěla bych provoz stabilizovat tak,
aby bylo více času na tyto doprovodné
akce. Za prvé mě pořádání oslav, festivalů a gastro akcí moc baví, a za druhé je to pro restauraci velkým přínosem. Přiláká to lidi, udělá reklamu. A já
se je navíc snažím spojovat i s charitou, z čehož pak mám ještě jako bonus velmi dobrý pocit.
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DOVOLENÁ V BLANSKU
Jen málo turistických lokalit nabízí tak unikátní spojení historických,
kulturních a technických památek s množstvím přírodních zajímavostí jako oblast Blanenska a Moravského krasu. Blansko samotné je ale
především moderním městem nejen se zajímavou historií, ale taky bohatým kulturním životem, dokonalým sportovním zázemím
pro všechny druhy rekreačních sportů, a hlavně rozvinutou turistickou infrastrukturou, která z něho dělá ideální
místo pro rodinné výlety či strávení dovolené. Přijměte tedy
pozvání do našeho města!

Dřevěný kostelík

Pravoslavný dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi byl do Blanska převezen vlakem v roce 1936. V létě je
otevřen ve středu a v sobotu odpoledne.
www.drevenykostelik.cz

Kostel sv. Martina
Barokní kostel v sezoně nabízí průvodcovskou
službu, prohlídky kostelních
zvonů včetně starobylého zvonu Poledník a otevřenou vyhlídku
ve věži kostela.
www.farnostblansko.cz

Do Moravského krasu!

Zámek Blansko

Blanenské vítání svatého Martina

Renesanční zámek s historickými
interiéry a regionálními expozicemi
Muzea Blanenska nabízí od letošního roku nově otevřené archeologické
expozice a speciální programy prohlídek pro děti, které si zde mohou
hravou formou zkusit, jaké je to být
archeologem, či se seznámit s významnými osobnostmi Blanenska.
www.muzeum-blanenska.cz

Blansko je opravdovou bránou Moravského krasu, ideálním výchozím
bodem pro výlety. Využít můžete
turistické linky Krasobus, jejíž pamětní jízdenka disponuje slevovými
kupony na vstupy a služby v Moravském krasu. Kromě jeskyní doporučujeme zejména návštěvu Domu
přírody – interaktivní zážitkové expozice Moravského krasu.

Kultura

Zámek Blansko

Blansko žije po celý rok bohatým
kulturním a společenských životem.
Za všechny akce jmenujme jarní zahájení turistické sezony, blanenský
jarmark a den dětí v červnu, nebo
srpnový Půlmaraton Moravským
krasem. Hlavní městskou akcí je
pak listopadové Vítání sv. Martina,

Dřevěný kostelík
třídenní kulturní a gastronomický
festival, jehož vyvrcholením je jízda sv. Martina městem a historický
jarmark v zámeckém parku.
Veškeré turistické informace o Blansku naleznete také v mobilním turistickém průvodci městem Blansko,
který je zdarma ke stažení na App
Store a Google Play.

Blanenská informační
kancelář „Blanka“

Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
Tel.: +420 516 410 470,
+420 516 775 185
E-mail: infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz
www.blanensko.cz
www.facebook.com/blansko.cz

Koupání a sport
Blanenský aquapark s tobogánem,
skluzavkou a divokou řekou je v letních měsících otevřen denně. V rámci vstupného mají návštěvníci přístup
i do krytého bazénu v městských
lázních. Osvěžení v horkých dnech
nabízí v přírodním koupališti i Rekreační oblast Palava s travnatými
plážemi, dětským hřištěm a minigolfem. Všechna hlavní sportoviště jsou
v Blansku soustředěna na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka (zimní

stadion, tenisové i volejbalové kurty, fotbalový a baseballový stadion,
skatepark), okolo kterého vede kilometrový okruh pro in-line bruslení.
Také cyklisté si mohou léto v Blansku a Moravském krasu užít naplno. Každý víkend jezdí z Blanska
cyklobusy, které přepraví cyklistům
kola z blanenského údolí do okolních obcí, odkud mohou pohodlně
poznávat Moravský kras bez zdolávání velkého převýšení.

Doma v REGIONECH • Novinky pro zájemce o regionální produkty • Vydává: Asociace regionálních značek, z. s. (www.arz.cz) • Redakce: Kateřina Čadilová,
mobil +420 724 863 604, cadilova@arz.cz • Grafický návrh a sazba: 2123design s. r. o. • Tisk: Mafra, a. s. • © 2017 • www.regionalni-znacky.cz

Číslo 7 / Rok 2017

Doma v REGIONECH

Strana 32
INZERCE

