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O čem to všechno je
Zakládám si na tom, že umím česky.
Baví mě si s češtinou hrát i pozorovat,
jak se vyvíjí. Ale vadí mi, když nám ji
zaplevelují rádoby „módní“ obraty, které plíživě pronikají ze slangu teenagerů
do běžného jazyka. K nim jsem dlouho
počítala i frázi „je to o tom“. A najednou zjišťuji, že už i já podléhám a nevím, jak jinak napsat úvodník, který
by stručně vyjádřil, o čem je tiskovina, jež se vám právě dostala do ruky.
A o čem vlastně vůbec jsou ty regionální značky??
Má-li něco smysl, mělo by to být srozumitelné bez překladu. Občas se ale
věci všelijak zamotají a vyvinou někam jinam, než se původně čekalo. To
je i případ tiskoviny jménem „Doma
v REGIONECH“. Poprvé vyšla v roce
2010 v novinovém formátu a s rozsahem 8 stran. Název si tak trochu půjčila od informačních novin vycházejících
v jednotlivých regionech sdružených
v Asociaci regionálních značek. Od třetího čísla má „Doma v REGIONECH“
podobu sešitu a stránek minimálně tolik,
kolik je aktuálně regionálních značek.
A těch nám stále přibývá. Od června
2016 je v Asociaci regionálních značek
už 27 regionů. Takže z novin máme náhle časopis, nebo – vzhledem k periodicitě – spíš ročenku.
Na formě ale asi nezáleží, důležitý je
obsah. Podobně jako v minulých číslech
je snad tak pestrý, jako naše značky a regiony, které pomáháme zviditelňovat.
Většina článků přibližuje produkty, jež
zaujmou nejen svou kvalitou, ale také
příběhem lidí, kteří stojí za jejich vznikem. Na rozdíl od anonymní záplavy,
kterou běžně potkáváme v obchodech,
totiž mají produkty s regionální značkou své výrobce a služby provozovatele,
kteří jdou na trh nejen se svými výrobky, ale i svou „kůží“. A doufají, že najdou zákazníky, kteří znají cenu svých
peněz, umí třeba i kritizovat, ale také
poznají a ocení skutečnou kvalitu. Tak,
jak to bývalo vždycky, ale mnozí z nás
na to už skoro zapomněli. A o tom to
všechno je.
Příjemné a inspirativní čtení vám přeje
Kateřina Čadilová,
národní koordinátorka ARZ

Střípky
Nová značka má královskou
korunu

Krásné starosti Filipa Rychlebského
Regionální značky mají ambice podporovat kvalitní místní výrobky.
Často se v souvislosti s nimi objevuje i přívlastek jedinečné. Svým způsobem je takový každý výrobek, který prošel rukama místních lidí,
má dohledatelný „rodokmen“ a většinou se za ním skrývá i zajímavý
příběh. Pak jsou ale výjimky – produkty, které jinde opravdu nenajdete. K nim určitě patří i Pišlik z Jeseníků. Minimalistický panáček původem ze Staré Červené Vody dobývá svět ve svých originálních vozítkách coby hračka, která se dědí. Sám toho ale moc nenamluví,
proto jsme vyzpovídali jeho duchovního otce, Filipa Rychlebského.
ní. A hračku jsme vymysleli mnohem
dřív. Vždycky se mi líbila ta designová nezaujatost, pišlik není předem „nějaký“, neříká dětem: „Mysli si o mně,
že jsem...“ On říká dětem: „Mysli si
o mně, co chceš.“ Pišlik dává svobodu
hrát si, jak člověk chce.
Na webové prezentaci o sobě píšete,
že jste učitel, který provozuje penzion
a chová kozy. To není pro učitele úplně
obvyklé – co vás k tomu vedlo?
No, já jsem učitel, který už na základní škole neučí. Byl jsem tam rád, ale
už je to za mnou, zpátky bych už asi
nechtěl. Teď učím sám sebe a také své
děti, které mají domácí školu. Jako zaměstnání mám penzion, u něho kozičky, a samozřejmě pišliky. Baví mě to.
Kde se vzal Pišlik?
To slovo? Nebo ta hračka? Slovo jsme si
vymysleli s dětmi. Hráli jsme si se slovy, vymýšleli různé varianty a pišlik
se nám zdál legrační, mazlivý, originál-

Jak se mu teď vede?
To je krásná otázka. Pišlikovi se vede
skvěle bez ohledu na obchodní úspěšnost firmy, která ho prodává. Pišlik ví,
že jeho existence je krásná a bohatá
a smysluplná a činí mu potěšení na to
myslet. Je to nakažlivé.
Jaké máte plány do budoucna?
Ještě víc si užívat každý svůj den. Pišliky bych chtěl poslat do světa. Už prodáváme na Slovensku a v Estonsku, teď
začínáme v Austrálii a USA. Připravujeme Německo, Rakousko, Polsko.
Chtěli bychom výrazně navýšit počet
produktů, každý rok přijít aspoň s pěti
novými „pěkně vymazlenými“ věcmi.
Chceme dále dělat to, co nás těší.
(pokračování na straně 3)

A nebo je to spíš typická silueta chrámu Sv. Barbory v Kutné Hoře? Obě
domněnky jsou správné, protože nová
značka, zavedená na jaře 2016, pokrývá
nejen Kutnou Horu a její bezprostřední okolí, ale i Mikroregion Čáslavsko,
jehož centrem je další historicky významné královské město Čáslav. Spíše než do minulosti se ale značka obrací k současným obyvatelům regionu,
který sice nabízí řadu lákadel pro turisty, ale potenciál pro rozvoj místních
firem je stále z velké míry nevyužitý.

Značka KUTNOHORSKO regionální produkt vyplnila na mapě Asociace
regionálních značek mezeru v samém
středu České republiky, mezi Polabím,
Železnými horami a Krajem blanických
rytířů. Vznikla z iniciativy a pod koordinací Spolku kutnohorských podnikatelů, neziskové organizace, která si
vzala za cíl všestranně přispívat k rozvoji a prosperitě regionu, kde jsou její
členové doma. Dalšími partnery jsou
MAS Lípa pro venkov a Mikroregion
Čáslavsko, tedy organizace, které zaručují, že značka bude fungovat skutečně na celém vymezeném území.
Koordinátor nové značky má velké plány, které naplňuje už od června letošního roku. První certifikáty byly předány
na Čáslavských městských slavnostech
a značku uvidí místní i návštěvníci regionu na řadě akcí, kde se budou první certifikovaní prezentovat ve vlastním
stánku, a časem i ve speciálním obchodě v Kutné Hoře. Další záměry koordinátora míří ke spolupráci s většími
kamennými obchody a e-shopy, uvažuje se i o vlastním prodeji certifikovaných produktů přes internet.
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Kde se můžete setkat s regionálními značkami

Ve kterém roce vznikla ARZ, kolik
regionů sdružovala na začátku a jak
to vypadá dnes?
Asociace regionálních značek vznikla
na začátku roku 2008, tedy o tři roky
později, než byly uděleny první značky. Celý systém značení „domácích výrobků“ vytvořilo v letech 2004 –2005
Regionální environmentální centrum
Praha, ve spolupráci s partnery z Krkonoš, Šumavy a Beskyd. K nim se začaly přidávat další regiony. V současné
době má ARZ už 27 členských regionů, platných certifikátů pro výrobky je
přes 950, pro služby 101 a pro zážitky
49, ovšem čísla se mění s každou další certifikační komisí. Certifikátů nejen
přibývá, ale někdy i ubývá, neboť jsou
udělovány na období dvou let a poté
je třeba je obhájit znovu.
Co je hlavním cílem ARZ?
Cílem regionálních značek je podporovat výrobce kvalitních místních produktů, v některých regionech i poskytovatele služeb v cestovním ruchu
a provozovatele turisticky atraktivních
zážitků. Základem podpory je udělení
regionální značky, která konkrétní výrobek nebo službu odlišuje od konkurence. Současně se koordinátoři jednotlivých značek snaží certifikované

výrobky a služby propagovat nejrůznějším i dostupnými cestami. ARZ
má společný web regionalni-znacky.cz
a facebookovou stránku Regionální
značky. Vydávají se celostátní i regionální tiskoviny a pořádají se různé akce,
na nichž jsou výrobci vidět. Na celo-

státní úrovni je to dvakrát do roka Novoměstský krajáč – prezentační akce
na Novoměstské radnici v Praze, a také
již tradiční účast na slavnostním zahájení národní putovní výstavy Má vlast
cestami proměn v Praze na Vyšehradě. Většina regionů pořádá vlastní akce

a začíná se rozvíjet i spolupráce mezi
sousedními regiony.
Co je silnou stránkou ARZ?
Asociace regionálních značek je postavena na společných kritériích udělování certifikátů a jednotném vizuálním stylu. I když každá značka má svůj

vlastní symbol, všechny vyšly z rukou
jednoho autora a jsou si podobné stylem i výtvarným ztvárněním. V jednotném stylu by měly být i všechny tiskové materiály, které se týkají výhradně
regionálního značení, jako jsou letáky,
katalogy nebo regionální informační
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noviny. V současné době, když značky pokrývají téměř tři čtvrtiny území republiky, je jasnou výhodou
rostoucí povědomí o této iniciativě, které motivuje další
regiony i jednotlivce k zapojení. I když se jedná o zdola budovanou iniciativu, která je závislá na zdrojích, jež
si každý region opatřuje sám,
synergie spolupůsobení všech regionů dohromady může být výhodou
pro ty značky, které třeba momentálně nemají dostatek financí na masivní propagaci.
Jaké výrobky a služby se nejčastěji
hlásí k certifikaci?
Vzhledem k tomu, že jediným kritériem je regionální příslušnost a kvalita, škála certifikovaných výrobků je
opravdu široká. Fenoménem posledních let, kdy se stává tak trochu módou nakupovat lokální potraviny, jsou
nejrůznější potravinářské výrobky –
od pečiva a cukrářských výrobků, přes
mléčné výrobky a uzeniny až po nejrůznější delikatesy, jako je čokoláda,
čaje nebo sušené pochoutky. Mezi řemeslníky asi vede keramika a textilní výrobky v nejrůznější podobě, ale
hodně se pracuje i se dřevem, sklem
a kovy a značku mohou dostat i vyloženě praktické výrobky. Už čtyři roky
se v některých regionech certifikují nejen ubytovací a stravovací služby, ale i tzv. zážitky, tedy akce nebo
služby, které pomohou návštěvníkům
poznat region aktivněji, než jen nákupem nějakého produktu. Navíc zážitky mohou motivovat k opakované návštěvě a poznávání dalších „tajemství“
daného regionu.
Jako národní koordinátorka se účastníš všech certifikačních komisí, je podle tebe těžké rozhodnout a posoudit, zda si daný produkt, služba nebo
zážitek zaslouží certifikát?
Rozhodnutí o udělení certifikátu je vždy
věcí celé komise. Je pravda, že s tím,
jak regionální značky získávají prestiž,
se množí i případy, kdy někdo o značku žádá dříve, než sám prokáže, že si ji
zaslouží. To je první dilema – zda podpořit nový záměr. Několikrát jsme to
už udělali, ale musí být zřejmé, že to
uchazeč myslí opravdu vážně. A pak
bývá občas problém tam, kde je posouzení především otázkou osobního vkusu. Můj hlas je jeden z mnoha, na druhou stranu, mým úkolem je přenášet
zkušenosti mezi jednotlivými regiony, což se hodí právě tam, kde nastávají pochybnosti o udělení certifikátu.
Každopádně by značku měli vždy dostat jen ti, o nichž je komise přesvědčena, že budou opravdu důstojně reprezentovat celý region.
(pokračování na straně 3)
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(pokračování ze strany 2)
Mají jednotlivé regiony nějaká specifika?
Určitě, souvisí to s historií, přítomností živých tradic i přístupem regionálního koordinátora. Je přirozené,
že destinační agentury se orientují
více na produkty s potenciálem v cestovním ruchu, místní akční skupiny
mají zase z podstaty blíže k místním
výrobním firmám a zemědělcům.
Nejrázovitější ze všech regionů je
asi Górolská Swoboda. Zdejší značka je určitě nejvíce ze všech postavena na lidové tradici, o čemž vypovídá i to, že se i při jednání komise
mluví „po našemu“. Napoprvé jsem
z toho byla dost zaskočená, ale snad
se učím celkem rychle.
Rozdíly jsou ale pozitivem zdola budovaného systému. Dalším je, daří-li
se pořádat v průběhu roku různé akce,
na nichž se mohou držitelé značky potkávat. Spolupráce a vzájemný respekt

Střípky
Kam za značkami v Praze?
Na Novoměstskou radnici
a na Vyšehrad!

jsou totiž atributy, bez nichž by „naše“
značky nemohly existovat. A pak nadšení všech zúčastněných – výrobců i koordinátorů a propagátorů myšlenky podpory místních výrobců. To je hodnota,
která našim značkám dává sílu i v pří-

padě, že se musí potýkat s nejrůznějšími problémy a finanční nouzí.
S Kateřinou Čadilovou, předsedkyní Asociace regionálních značek, rozmlouvala Magdalena Ćmiel. Původně
publikováno v Głosu Ludu, upraveno.

Krásné starosti Filipa Rychlebského

Myslím, že celkově se k nám zdejší
lidé staví spíše rezervovaně, ale máme
mezi místními několik dobrých přátele, kteří nás mají rádi.
A co provozování penzionu? S tím
určitě také souvisí spousta starostí.
Jsou to krásné starosti, věřte mi. Velmi pestré. Střídám si práci u počítače s manuální prací, dělám údržbáře,
uklízečku, pasáčka koz i dojičku. Připravuju snídaně, jezdím s traktorem
do lesa na dřevo, přikládám do kotle, nakupuju, upravuju webové stránky, přijímám objednávky na pobyt,
kontroluju a provádím platby, objednávám pivo, měním žárovky i rozbité umyvadlo. Nikdy jsem se v životě
nenudil, vždycky jsem měl co na práci. Přiznávám se: na konci léta jsem
značně znaven a těším se na zimu,
kdy je méně hostů.

(pokračování ze strany 1)
Regionální značka se snaží podporovat
kvalitní místní produkty – jak značku
JESENÍKY originální produkt, kterou
jste získal na Pišlika, vnímáte vy?
Celkově vnímám regionální značky
jako velmi kvalitní, smysluplnou ideu.
Škoda, že se realizuje v tak skromných
podmínkách – podpora státu by jí velmi prospěla a stát by mohl lépe upozornit na duševní bohatství lidí v něm
žijících. Omezené finanční možnosti
značky pozoruji zřetelně.
Myslím, že by bylo dobré, kdyby
se ARZ snažila dostat regionální zboží ven, do EU. Velmi oceňuji vaši prá-
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ci, vidím, že bez osobního nasazení by
se to nedalo dělat.
Co vám připadá na životě na venkově
nejtěžší? Berou vás místní mezi
sebe?
Zátěž je určitě dojíždění za kvalitní
kulturou a vzděláním, to pociťujeme
značně při výchově dětí. A také omezené sociální možnosti – pro navazování a udržování vztahů je třeba zase dojíždět. Vlastně skoro každý den někam
jedeme. Zatím nám to stojí za to, život
na venkově nabízí zase jiné možnosti,
které nepohodlí s dojížděním vyvažují. Ale klidně si taky dovedu představit, že bychom se někdy přestěhovali
zpátky do města. Je to otevřené.

A co je naopak na způsobu života,
který jste si s rodinou zvolil, nejhezčí?
Přesně to, co jsem odpovídal na předchozí otázku!
Myslíte, že vaše čtyři děti (nebo některé
z nich) půjdou ve vašich stopách?
Bylo by krásné, kdyby ano. A jistě
bude krásné, když ne. Nejstarší Jáchym jeví o pišliky zájem a plánuje,
že bude pokračovat v jejich rozvoji. Rádi spolu o firmě mluvíme, Jáchym často tvoří nové věci, navrhuje
produkty, vymýšlí příběhy. Je pro mě
inspirací. Ohledně převzetí firmy mu
dávám plnou svobodu, na rozhodnutí je ještě čas.
Rozhovor vedla Kateřina Čadilová

V posledních letech se ARZ podařilo
navázat stabilní spolupráci s organizacemi spravujícími dvě významné pražské památky – Novoměstskou radnici
a Národní kulturní památku Vyšehrad.
Shodou okolností jsou obě na území
Městské části Praha 2.
Novoměstskou radnici, unikátní prostor s gotickým jádrem, najdete v samém centru Prahy na Karlově náměstí.
Dvakrát do roka hostí akci Novoměstský krajáč. To je samostatná prezentace produktů s regionálními značkami
z celé republiky, potravin i řemeslných
výrobků, která není jen prodejní akcí,
ale také velkou dílnou, kde si mohou
návštěvníci vyzkoušet spoustu řemeslných postupů. Odměnou jim je vlastnoruční výrobek a zároveň i poznání, co
námahy a šikovnosti musí do své práce
dát ti, kdo se jí snaží uživit. Na podzim 2016 se chystá už páté pokračování, takže je možno mluvit o tradici, zároveň se ale každý Krajáč snaží
přijít s něčím novým. Na jaře to byla
velká soutěž pro návštěvníky o ceny,
na podzim chceme dále propracovat
doprovodný program s workshopy
a přednáškami na témata související
s udržitelným rozvojem lokální ekonomiky. Novoměstský krajáč se koná
vždy na jaře a na podzim, nejbližší je
naplánován na 22. října 2016.

V květnu se regionální značky už
tradičně těší na staroslavný Vyšehrad,
na slavnostní zahájení národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn.
Výstava představuje pozitivní změny
dříve zanedbaných staveb, veřejných
prostranství, zahrad, parků i krajiny, díky nimž naše vlast přestává být
popelkou a naopak se stává místem,
na něž jsme právem hrdi. Regionální
značky a jejich držitelé, kteří přinášejí to nejlepší z našich regionů, do tohoto konceptu právem zapadají. Jarmark regionálních produktů je nedílnou součástí doprovodného programu,
v němž jinak nechybí koncerty souborů z partnerských krajů ani věhlasní
interpreti a kapely, jako Daniel Landa nebo Spirituál kvintet.
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Podkrkonoší regionální produkt®
Koordinátor: MAS Podchlumí, z.s. • Značka funguje od roku 2008 •
Počet certifikátů: výrobky (31)

Ovocnářství v Podkrkonoší
V našem kraji se ovocné stromoví pěstuje od nepaměti. Chlumský hřbet,
prudce spadající do rovinatého Polabí a ze severu oddělující úrodné území od drsných Krkonoš, je vhodný pro pěstování třešní a višní, jih
je příhodný pro jabloně a hrušně a nižší polohy pro švestky.

K ovocným stromům měli vřelý vztah
i rodáci z Podkrkonoší. Karel Jaromír
Erben jej vyjadřuje veršem „ovocnému stromoví od večeře kosti“ (z balady Štědrý den ze sbírky Kytice), což
znamená, že zdejší člověk i při štědrovečerní večeři pamatuje na ovocný
strom, který pomáhá živit jeho rodinu.
Ovocnářství se v Podkrkonoší zprvu omezovalo po způsobu pražském
na vinice a teprve po jejich zániku nastoupily na jejich místo štěpnice. První písemná zmínka o ovocném stromu
na Hořicku je z počátku 15. století. Největšího rozkvětu dosáhlo ovocnářství
ve století 16. a 17. České ovoce si v té
době získalo vynikající jméno po celé
Evropě.
V 17. století koupil
vsi na jižních stráních Chlumu klášter
valdických
kartuziánů a zavedl pěstování třešní, které později velmi prosluly.
V roce 1883 se konalo sčítání ovocných stromů a v 58 obcích tehdejšího
hořického okresu jich bylo napočítáno přes 270 tisíc. K rozšíření ovocných stromů v 18. století napomáhala
i nařízení vlády, například podle císařského patentu z konce 18. století
měli snoubenci před svatbou zasadit
dva mladé stromy.

Výzkumný
a šlechtitelský ústav
ovocnářský Holovousy
Vzhledem k tradici ovocnářství
se v Holovousích nachází Výzkumný
a šlechtitelský ústav ovocnářský. Historie tohoto ústavu začíná rokem 1951,
kdy byl založen a umístěn do historické
budovy zámku. Na místě zámku kdysi
stávala tvrz Holovouských z Holovous. Do současné podoby zámek zrekonstruovala
na počátku 20. století rodina Malinských. Od loňského roku Výzkumný
a šlechtitelský ústav sídlí
v Holovousích v novém moderním areálu, ve kterém se nachází laboratoře, pracovny, přípravny, sklady, skleník i ovocné výsadby.
Ústav se věnuje jak uchování genofondů ovocných plodin, včetně sběru krajových a primitivních odrůd domácího
původu, tak šlechtitelskému výzkumu
ovocných plodin (registrováno zde bylo
již 70 nových odrůd ovocných druhů).

Nejznámější ovocné odrůdy vzešlé
z Hořicka jsou Holovouské malinové
a Karešova srdcovka raná – náhodný
semenáč objevený roku 1916 u obce
Ostroměř.

Holovouské malinové
jablko
Velmi oblíbená stará česká odrůda Holovouského malinového jablka
(dále malináče) byla objevena koncem
18. století v Holovousích a je spojována s francouzskými rody, které přišly na panství do Holovous. K jejímu
rozšíření přispěli také kartuziáni, kteří
ovoce pěstovali na pískovcových svazích v Podchlumí, kde se mu dodnes
výborně daří. Největší popularitu dostalo jablko na konci 19. století: v roce
1888 získalo zlaté ocenění na Jubilejní výstavě ve Vídni, traduje se i výrok císaře Františka Josefa I.: „Toto je
jablko na můj stůl!“ V té době měly
malináče několikanásobně vyšší cenu
oproti jiným odrůdám.
Malináče jsou střední až velké, kulovité a mají narůžovělou až malinovou barvu. Dužina je smetanově bílá,
pod slupkou narůžovělá, křehká, příjemně voňavá. Výborná chuť je sladce navinulá s výraznou malinovou
příchutí. U stopky má charakteristický hrbolek – pupík, a když je vyzrálý, chrastí – to způsobují volná semínka v jádřinci. Holovouský malináč byl
hojně zastoupen ve starých sadech,
dnes se běžně nepěstuje, roste pouze
ve formě vysokokmenu.

Slavnosti Holovouských
malináčů
Obec Holovousy v roce 2003 realizovala projekt Návrat Holovouských malináčů – celková rekonstrukce návsi, kdy
byla obnovena náves s cílem vrátit na ni
jako dědictví obce místní Holovouská
malinová jablka. Novodobá sídlištní
zeleň a parková úprava z 80. let byla
z návsi odstraněna a byly zde vysázeny historické odrůdy jabloní a hrušní
z Podkrkonoší. Na podzim roku 2003
projekt vyvrcholil venkovskou slavností
s názvem Slavnosti Holovouských malináčů, během níž byl na návsi vysazen
poslední stromek malináče. Po těchto
úpravách získala náves zpět svoji tradiční funkci komunikačního centra
obce. Protože místní obyvatelé chtějí myšlenku dědictví malináčů nadále
podporovat, pořádají se zde Slavnosti Holovouských malináčů od té doby
vždy první sobotu v říjnu každoročně. V rámci slavností se kromě bohatého kulturního programu a jarmarku
pořádají i soutěže – o nejlahodnější Holovouský malináč a nejchutnější
jablečný moučník. Mezi cenami jsou
i stromky malináčů, protože pořadate-
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lé akce chtějí, aby místní odrůda nezanikla a lidé ji stále pěstovali. Letos
se v sobotu 1. října uskuteční v pořadí již 14. ročník Slavností Holovouských malináčů, proto neváhejte a přijeďte ochutnat malináč do Holovous!

PODKRKONOŠÍ
regionální produkt®
Od roku 2008 se na území Podkrkonoší můžeme setkat s výrobky a produkty označenými ochrannou známkou
PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.
A protože Podkrkonoší je krajem ovocnářským, je třetina produktů, které nesou tuto značku, produkty ovocnými.
Například v Ostroměři, obci uprostřed
sadů, můžete zakoupit jablka, hrušky,
švestky a třešně, sušené ovoce a mošty nesoucí tuto regionální ochrannou
známku. Dalšími ovocnými regionálními produkty nesoucími značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt®, které
lze ochutnat v našem kraji, jsou Jablka z Konecchlumí, Bašnická jablka,
Jablka z Petroviček a Skutečný mošt
z Podkrkonoší. Všechny tyto ovocné produkty, včetně dalších regionálních výrobků, jsou k dostání i na jarmarku při Slavnostech Holovouských
malináčů, kde tradičně probíhá i slavnostní předání certifikátů novým držitelům značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.

Tipy na akce
v Podkrkonoší

Otvírání turistické sezony na Zvičině
7.5.2016 / vrch Zvičina
Zahájení turistické sezony v Podkrkonoší.
www.podkrkonosi.eu
Svatojakubské trhy lidových řemesel
30.7.2016 / Miletín
Jarmark lidových řemesel v Miletíně.
www.miletin.cz
Slavnosti hořických trubiček
17.9.2016 / Náměstí Jiřího z Poděbrad,
Hořice
www.horice.org
Slavnosti Holovouských malináčů
1.10.2016 / Holovousy
Bohatý kulturní program s jarmarkem.
www.holovousy.cz
Zavírání turistické sezony na Zvičině
8.10.2016 / vrch Zvičina
Ukončení turistické sezony
v Podkrkonoší.
www.podkrkonosi.eu
Adventní trh
26.11.2016 / Náměstí Jiřího z Poděbrad,
Hořice
Adventní trh s doprovodným kulturním
programem.
www.horice.org
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Beskydy originální produkt®
Koordinátor: Spolek Hájenka • Značka funguje od roku 2005 •
Počet certifikátů: výrobky (21)

Do Beskyd s Beskydy Card
Plánujete cestu do Beskyd a přemýšlíte, co navštívit a nevynechat nic
důležitého, zajímavého nebo příjemného? Využijte návštěvnickou kartu Beskydy Card.

Karta je vaším průvodcem Beskydami. Představuje atraktivity i služby
turistické oblasti Beskydy-Valašsko
a zároveň výhody, které mohou držitelé Beskydy Card čerpat. Kartu lze
uplatnit na vstupy a služby více než
osmdesáti provozovatelů z kategorií
kultura a památky, sport (letní i zimní aktivity), relax a zábava a gastro.
Do Beskydy Card se zapojilo například Technické muzeum Tatra Kopřivnice, muzea ve Frýdku-Místku, Frenštátě pod Radhoštěm nebo v Novém
Jičíně. Návštěvníky jistě zaujme i nově
zrekonstruovaný rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře nebo Včelařský
naučný areál v Chlebovicích. Zapojila se i Štramberská Trúba nebo hrad
Hukvaldy. Mezi spolupracující partnery Beskydy Card patří i zámky v Kuníně a v Lešné u Valašského Meziříčí,
Muzeum řeznictví nebo Svět techniky ve Vítkovicích.
Projekt Beskydy Card zavedla společnost Destinační management turistické
oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s. Kartu
získávají hosté ve vybraných ubytovacích zařízeních při pobytu na 2 a více
nocí zdarma. Lze ji zakoupit v informačních centrech této oblasti i sousedního Poodří – Moravského Kravařska,
popřípadě v elektronické verzi přes e-shop. Základní cena je 99 Kč, snížená pro děti do 15 let 69 Kč. Platnost
karty je 12 měsíců a držitele opravňuje k opakovanému použití.
Smyslem karty je zvýšení návštěvnosti regionu a jeho jednotlivých atraktivit, posílení vnímání Beskyd jako tu-

ristické destinace s pestrou nabídkou
pro nejrůznější skupiny návštěvníků a udržení konkurenceschopnosti oblasti. Beskydy Card by nemohla
vzniknout bez spolupráce mezi nejrůznějšími
aktéry v cestovním ruchu.
Její užívání by mělo přispět
k prodloužení pobytu turistů v regionu s bohatou historií, tradicemi
i nabídkou služeb šitou na míru současným návštěvníkům z České republiky i ze zahraničí. Služby jsou držitelům karty poskytovány s výhodou
minimálně 20 %, což může při opakovaném využívání přinést zajímavé
úspory. Počet zapojených poskytovatelů služeb se stále rozrůstá, stejně jako
množství vydaných karet – od spuštění Beskydy Card jich bylo vydáno
více než sedm tisíc.
Více informací i možnost objednávky karty nebo registrace zapojených subjektů najdete na www.beskydycard.cz.

U vody s rybářem
Náš spolek Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Frýdlant nad Ostravicí, se specializuje na chov pstruha obecného, pstruha duhového a lipana podhorního a každoročně
je vysazuje do místních
pstruhových rybářských
revírů Beskyd.
Již před lety jsme
si všimli, že pokaždé,
když přijelo naše rybářské auto k vodě, seběhly
se kolem nás v mžiku děti
a chtěly si pohladit rybičku.
V roce 2014 jsme proto přišli s myšlenkou vysazování ryb za účasti dětí
z kroužků a škol. Všichni zúčastnění
byli tehdy nadšení z prožitku u vody
s rybami. A tak se zrodil výukový projekt „U vody s rybářem“. Oficiálně byl
pak tento projekt představen v naší místní organizaci a začal se dále rozvíjet.
Od roku 2015 je už projekt „U
vody s rybářem“ realizován v několika různých terénních výukových programech a v rybářských kroužcích.
V rámci těchto programů byli účastníci seznamováni s rybami a živočichy žijícími v místních
vodních tocích a jejich
blízkosti. Získané poznatky jsme postupně doplnili informacemi o rybářství,
o ochraně přírody, o rybaření a dalších aktivitách s přírodou spojených.

Výukové programy byly rozšířeny
o další činnosti, které více zapojují
účastníky v programu. Pobyt v přírodě umocňuje tvořivost dětí, a tak často vznikla přímo u vody jedinečná díla
z přírodních materiálů (z kamení, trávy,
listí apod.), představující např. pstruha, ledňáčka, hada a další živočichy.
Vše završuje komentovaná prohlídka
našeho rybochovného zařízení v Pstruží,
které se mimo jiné od roku 2015 pyšní
certifikátem značky „BESKYDY originální produkt“ pro „Pstruha ze Pstruží“
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a nabízí dětem možnost vlastnoručně vysadit námi odchované ryby do příslušných vodních toků. Návštěva umocňuje pocitové vjemy všech zúčastněných
a dotváří úžasným způsobem první okamžiky, kterými se děti učí lásce
k přírodě. Závěrečná odměna
v podobě omalovánek s rybami, jež si děti mohou
vybarvit dle své fantazie, zanechává v dětech
úžasný zážitek, na který budou ještě dlouho
vzpomínat.
V průběhu roku 2015
se výukových programů zúčastnilo kolem 400 dětí a desítky
učitelů a vychovatelů, což by nebylo možné bez finanční podpory Moravskoslezského kraje a Města Frý-

dlantu nad Ostravicí. V letošním roce
se program navíc rozhodly finančně
podpořit také obce Čeladná, Ostravice
a Pstruží. Veškeré podpory si všichni velmi vážíme a budeme nesmírně
rádi, když nám svou přízeň zachovají i v následujících letech.

Vzrůstající zájem o naše výukové
programy nás zároveň ujišťuje o tom,
že naše práce má smysl a obrovský
význam pro výchovu dnešních dětí
a mládeže, a proto i v následujících
letech chystáme rozšíření našich programů tak, abychom uspokojili v maximální míře všechny zájemce, kterým
láska k přírodě není lhostejná.
Martin Hlaváč,
jednatel Českého rybářského
svazu, z. s., místní organizace
Frýdlant nad Ostravicí
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Masné výrobky
tepelně
opracované
z Modletic

Zápraží originální produkt®
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Šumava originální produkt®

Koordinátor: MAS Říčansko o. p. s. • Značka funguje od roku 2012 •
Počet certifikátů: výrobky (29), služby (6)

Koordinátor: RRA Šumava, o. p. s. • Značka funguje od roku 2005 •
Počet certifikátů: výrobky (76), služby (21), zážitky (5)

Kraj na dohled od Prahy
je gurmánský ráj

Navazujeme na tradici

Pohádkový venkov v okolí středočeských Říčan je nazýván Ladův kraj.
Na své si zde přijdou nejen milovníci krásné přírody, ale též labužníci a vyznavači poctivých a kvalitních výrobků. Pojďme se seznámit s držiteli regionální značky ZÁPRAŽÍ originální produkt®, kteří vyrábějí nejvybranější lahůdky a ještě mnohem více.

Ano, ve Vimperku se otevřením minipivovaru s pivnicí Šumavský pivovar
Vimperk navazuje na mnohasetletou tradici vaření piva v zámeckém
a pak i v měšťanském pivovaru. Tradice byla obnovena až manželi Hojdarovými, kteří roku 2008 zakoupili původně měšťanský
dům ze 16. stol. na dolním konci náměstí a o dva roky později
zde uvařili první várku vimperského piva po 43 letech.
leticích. Její masné výrobky tepelně
opracované jsou vyráběny skutečně
z masa, nikoliv náhražek. Vyhlášené
jsou například Říčanské klobásy. Jedním z TOP výrobků je i Tlačenka speciál, která se může pyšnit prestižním
oceněním Klasa.
Mezi další gastronomické lahůdky,
jež jsou oceněny regionální značkou
oblasti za Prahou, patří například vyhledávané posvícenské koláče a turistické rohlíky z Pekařství Frydrych, které má v Říčanech dlouholetou tradici.
Certifikovaný je též Zvánovický med
od pana Jaroslava Kotka a Med! z Mnichovic od Michala Kabáta. Na svých
Zákusky z Cukrářského salonu S+L
v Říčanech

Škvarková placka Laguna ze Psár

Regionální značka ZÁPRAŽÍ originální produkt® je udělována výrobkům z území Říčanska a sousedního
Dolnobřežanska.
Místním specialitám, které se mohou pochlubit regionální značkou, kralují Mnichovické
perníky. Medové laskominy se staly velice vyhledávanou a oblíbenou
pochoutkou příchozích
návštěvníků. Nezaměnitelná chuť perníků paní Bělinové je dána starou, poměrně
pracnou a zdlouhavou recepturou. Trpělivost a zručnost výrobkyně je opravdu obdivuhodná.
Nedaleko Hornopožárského lesa
v Těptíně vznikají domácí zavařeniny
a sirupy. Naše chuťové pohárky zaručeně potěší výrobky paní Dagmar Spívalové nabízené pod názvem Kulíškovy
dobroty. Ruční práce při jejich výrobě je naprostým základem. Většina domácích zavařenin je dělána nebo inspirována recepty našich předků, kteří si
vážili darů přírody a co nestačili spotřebovat hned, zavařili na „horší časy“.
V loňském roce získaly její višně s griotkou v kakaovém sirupu ocenění Česká chuťovka 2015.
Sladké potěšení v podobě marmelád
můžete ochutnat také od paní Anny Bečanové z Brtnice nabízené pod názvem
Ovocné pochoutky.

Přísnou certifikační komisi doslova
okouzlila vyhlášená Škvarková placka
Laguna, kterou vyrábí pekárna ve Psárech při tamějším ústavu sociální péče.
Placky bývají vždy vyprodány jako první z celého sortimentu. Z mouky
z přilehlých polností a škvarků od místního řezníka ji
pomáhají vyrábět zdravotně postižení klienti ústavu.
V nedávno vzniklé ondřejovské Pekárně ve mlýně
si můžete pochutnat na Ondřejovském žitném bochníku. Pekárna navázala na tradici ručně zpracovávaných kváskových chlebů. Jejich
celožitný chléb je kynutý v kulaté ošatce, která mu dodává charakteristický
rýhovaný vzhled. V nabídce je též certifikovaný ovocný Koláč Ondřej.

Ondřejovský žitný bochník z Ondřejova

I milovníci masných výrobků si přijdou na své. V regionu jednoznačně
vede Zámecká výrobna uzenin v Mod-

Zvánovický med ze Zvánovic

cestách po zdejším regionu se můžete osvěžit Velkopopovickým Kozlem
Černým v místním pivovaru ve Velkých
Popovicích a také voňavým čajem z lipového květu ze svojetického statku.
Nejen pochutiny jsou vyhledávaným
produktem v regionu. Pořídit zde můžete i košíky, drátované výrobky, šperky, oděvy, textilní doplňky, kabelky,
keramiku, háčkované výrobky a mnoho dalšího.

Rozhodnete-li se poznávat krásy
zdejšího kraje zevrubněji, určitě přivítáte, že nejlepší poskytovatelé služeb v regionu se rovněž pyšní certifikátem regionální značky. Budete mile
přivítáni v následujících ubytovacích
a stravovacích zařízeních, kde zažijete
skutečné gastronomické opojení: Hotel
zámek Berchtold v Kunicích, Oáza Říčany v Říčanech, Hotel Pavilon v Říčanech, Sport-hotel Šibeniční vrch
v Mnichovicích, Restaurace a penzion U Sapíků na Klokočné a Cukrářský salon S+L v Říčanech.
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

„Často se nás návštěvníci ptají, proč
jsme se pustili do tohoto projektu. Jedním z důvodů bylo právě obnovení tradice vaření piva,“ říká spolumajitelka
pivovaru MUDr. Alena Hojdarová, která má od letošního roku v budově pivovaru i svou lékařskou praxi. Manželé
Hojdarovi též provozují od roku 2006
na Novém Světě u Borových Lad ubytování v apartmánech (www.uhojdaru.
cz) a pivovar tak byl jejich dalším krokem v poskytování služeb v oblasti turistického ruchu.
„Náš sortiment piv je založen na tradičním českém ležáku a pivech, která se ve Vimperku historicky vařila.
Vzhledem k tomu, že ve Vimperku
byly do roku 1946 přibližně ¾ obyvatelstva Němci, typicky se zde vařilo
pivo pšeničné, Märzenbier i piva typu
Bock,“ vysvětluje spolumajitel pivovaru Ing. Ivan Hojdar.

Piva Šumavského pivovaru se každoročně umisťují na předních příčkách
pivovarských soutěží jak podle mínění
odborné poroty, tak konzumentů piva.
„Naše pivo i restaurace se jako regionální produkty staly držiteli značky ŠUMAVA originální produkt ® ,
stejně tak jsme i partnery Národního

Můj příběh na vlně, aneb jak jsem
se dostala k tvoření s vlnou

Česká vepřová klasika
z restaurace U Sapíků
na Klokočné

Založila jsem netradiční tkalcovnu
Na vlně a chovám chlupatá zvířata
na vlnu i pro radost (quessantské ovce,
kašmírské kozy, lamy krotké, shetlandský pony). Žiju v krásné přírodě podhůří
Šumavy. Staráme se s manželem a dětmi o zvířátka. Na jaře stříháme ovečky
a lamy a těšíme se z jejich krásné vlny.
V létě sušíme seno. Jezdíme na řemeslné trhy a seznamuje lidi s tvořením
z vlny. Se zimou se stahujeme více dovnitř. Tkáme, předeme a plstíme vlnu
od oveček. Splnila jsem si sen, o kte-

rém se mi nezdálo ani ve snu. Propojila jsem život v přírodě s prací, která
je mou vášní, a péčí o děti, za což patří
velký dík mému manželovi a celé rodině. Děti jsou součástí mé práce. Vidí,
jaké úsilí všechny věci obnášejí. Vidí,
že koberec se nevyrobí lusknutím prstu. Vidí, že materiál musí také někde
vzniknout. Vidí, že se zvířátka rodí, ale
také umírají. Zažívají se mnou mé životní zkušenosti. A učí se z nich. Dříve
jsem měla jako ideál úplnou soběstačnost a myslela jsem si, že se k tomu

parku Šumava,“ dodává Ivan Hojdar.
Kromě pivovarských soutěží se firma
Hojdarovi, s.r. o. letos již potřetí umístila v krajském finále soutěže Vodafone firma roku.
Zajímavé je, jak se piva vážou
na místní historii. Ibiškový ležák 11°
se začal vařit k výročí panování rodu
Rožmberků, kteří měli červenou barvu ve znaku, a v pivovaru začali přemýšlet, jestli uvařit pivo podobné
barvy. Zatím nejsilnější pivo
Inocenc 19° zase vzniklo jako pivo k příležitosti
žehnání nového zvonu Inocenc. Sv. Inocenc je také
hlavním patronem Vimperku. Poslední novinka –
pivo typu americký ale s názvem Generál Patton 13° připomnělo
70. výročí osvobození Vimperku americkou armádou.
„Součástí pivovaru je i nekuřácká pivnice, která je otevřena v pátek
od 17 do 22 hodin a v sobotu od 15 do
20 hodin. K pivu nabízíme studená jídla, stejně tak výběr nealkoholických nápojů a kávy. Piva si v lahvích můžete
zakoupit i kdykoli jindy, pokud je někdo přítomen (na zazvonění) nebo se
domluvit na sudech pro letní posezení
doma s přáteli,“ doplňuje Ivan Hojdar.
„Návštěvníci mají i možnost prohlédnout si celý provoz pivovaru s odborným výkladem.“
Šumavský pivovar Vimperk,
www.sumavskypivovar.cz
někdy dopracuji. S postupem času vidím, že to není zcela v našich silách
a už mi to přijde i zbytečné. Nyní je mi
nejbližší Werichovo: „Ten umí to a ten
zas ono. A všichni dohromady udělají moc.“ Snažíme se žít ekologicky.
I když dnes je slovo ekologie skloňované téměř všude, kde se to hodí. Mám
na mysli eko-logicky. Tedy normálně.
V netradiční tkalcovně Na vlně provozuji chráněnou dílnu, kde v současné
době pracují tři zaměstnanci. Všichni
mají nějaký stupeň invalidity a těžko
by drželi krok v klasickém zaměstnání. Zpracováváme ovčí vlnu a tvoříme
vlněné výrobky. V tvoření jsme se tak
rozjeli, že si u nás přijde na své téměř každý. Od malých figurek zvířátek a skřítků, které potěší hlavně děti,
přes různé tašky, kabelky, botičky, čepice a šály až po šumavské tkané vlněné koberce. A také se čím dál tím
více zaměřujeme na výrobu vlněného
tvořivého materiálu. Ručně předených
a barvených přízí. Ručně barvených vlněných česanců. Nadšeně zájemce provázím cestou zpracování vlny. Pořádám
kurzy a workshopy „na vlně“.
Ivana Jiřičková
www.navlne.com
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Tipy na akce
na Šumavě

Chlumanský trh
4.6.2016 / Chlumany / www.chlumany.cz
Slavnosti pětilisté růže
17.–19.6.2016 / Český Krumlov /
www.slavnostipetilisteruze.eu
Domácnost paní mlynářky
18.6.2016 / Hoslovice, vodní mlýn /
www.muzeum-st.cz
Slavnosti solné Zlaté stezky
25.–26.6.2016 / Prachatice /
www.prachatice.eu
Chlumanský trh
2.7.2016 / Chlumany /
www.chlumany.cz
Den řemesel
2.7.2016 / Chanovice, zámecký areál
a skanzen / www.chanovice.cz
Rysí slavnosti
2.7.2016 / Železná Ruda /
www.zelezna-ruda.cz/zeleznaruda
Pouť, mezinárodní folklorní festival,
výstava Klatovský karafiát
9.7–10.7.2016 / Klatovy /
www.klatovy.cz
Železnorudské slavnosti
29.–30.7.2016 / Železná Ruda /
www.zelezna-ruda.cz
Chlumanský trh
6. 8. 2016 / Chlumany /
www.chlumany.cz
Chodské slavnosti
12.–14.8.2016 / Domažlice /
www.chodskeslavnosti.cz
Dožínky
13.8.2016 / Hoslovice, vodní mlýn /
www.muzeum-st.cz
Volarské slavnosti dřeva
20.–21.8.2016 / Volary /
www.mestovolary.cz
Chlumanský trh
3.9.2016 / Chlumany /
www.chlumany.cz
Konopická
3.9.2016 / Vodní mlýn Hoslovice /
www.muzeum-st.cz
Chlumanský trh
1.10.2016 / Chlumany /
www.chlumany.cz
Den místní potraviny
1.10.2016 / Chanovice, skanzen /
www.chanovice.cz
Výroba vlněného betlému
20.11.2016 / Bošice u Čkyně /
www.navlne.com
Cesta zpracování vlny s ukázkou
2.12.2016 / Bošice u Čkyně /
www.navlne.com
Vánoční tvoření
11.12.2016 / Bošice u Čkyně /
www.navlne.com
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HANÁ regionální produkt®
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Broumovsko regionální produkt®

Koordinátor: MAS Moravská cesta, z. s. • Značka funguje od roku 2008 •
Počet certifikátů: výrobky (76), služby (6)

Koordinátor: Agentura pro rozvoj Broumovska • Značka funguje od roku 2011 •
Počet certifikátů: výrobky (20)

Hanácké dobroty
Za pět let, kdy se o regionální značku na Hané stará jako koordinátor MAS
Moravská cesta, se značka HANÁ regionální produkt® může pochlubit stále se rozrůstajícím počtem certifikátů – v současné době jich je už přes sedmdesát. Každý z nich přitom reprezentuje nejen zajímavý výrobek, ale
také příběh, který stojí za to poznat. Do prostoru vymezeného pro každý region se vejde jen nepatrná ochutnávka, doufáme však, že i ta vás vybídne k návštěvě a dalšímu zkoumání. Potravinářské výrobky z Hané je
možno nakoupit třeba v obchůdku To pravé z Hané i odjinud v Úzké ulici
v Olomouci. Výrobky řemeslné a umělecké je třeba trochu hledat – ale určitě bývají vidět na všech významných akcích v regionu a často i mimo něj.

Příběh zdravého pečení
Luděk Bečica s manželkou Líbou provozovali několik let obchůdek se zdravými potravinami za dostupné ceny. Nabídku nedávno doplnil i chléb a netradiční pečivo vlastní výroby.
Zdůrazňujete, že používáte kvas
a vlastní receptury bez bílé mouky,
droždí a vajec. O kvásek a jeho využití
v kuchyni je stále větší zájem, sladké
pečení bez bílé mouky a vajec si ale
většina hospodyň asi nedovede
představit. Jak to dokážete vy?

V počátcích našeho podnikání jsme
vůbec nepředpokládali, že bychom někdy prodávali vlastní pečivo. Velmi nás
oslovila myšlenka bezobalového způsobu prodeje, na váhu dle individuálního požadavku, navíc spolu s možností nabízet méně známé nebo rozšířené
plodiny, které ve své přirozené podobě mají vyšší výživovou hodnotu. Tím,
že se sami zabýváme různými stravovacími směry, máme na sobě vyzkoušeny účinky a zdravotní přínos těchto
potravin. Rozhodnutí šířit tyto znalosti dále bylo pro nás přirozené. Postupně se z našeho jídelníčku začala vytrácet tzv. bílá trojka – cukr, bílá mouka,
mléko – a také průmyslově zpracované
polotovary. Při této změně jsme se začali zajímat o alternativní možnosti výroby pečiva. V té době jsme se poprvé
setkali s kváskem, čímž se začal odvíjet příběh dnešního chleba Bohana. Luděk zahájil několikaměsíční období plné
experimentů, úspěšných i neúspěšných
pokusů v pečení chleba. Spolu s těmito pokusy jsme zažívali dobrodružství
s různými moukami, nočním přebíráním
obilných zrn, vlastním mletím mouky
i nevyzpytatelnými „náladami“ kvásku.

Základem našeho pečiva je opravdu
a pouze celozrnný žitný kvas. V recepturách používáme mouky pšeničné
s vyšším obsahem vlákniny, celozrnné, žitné a také mouku špaldovou. Pro výrobky z přirozeně
bezlepkových surovin pak
celozrnné mouky z pohanky, rýže natural a kukuřice. Práce s kvasem je
ve srovnání s droždím časově náročnější, pečivo z něj
připravené je ale mnohem lépe
stravitelné, trvanlivější a hodnotnější.
Naše sladké pečivo je oproti klasickému samozřejmě trochu jiné, jak chutí, tak konzistencí, ale i trvanlivostí.
Máte vypozorováno, kdo jsou vaši
zákazníci? Daří se vám získávat i nové
m i m o ko m u n i t u z a m ě ř e n o u
na zdravou výživu?
Ze začátku jsme samozřejmě hledali své zákazníky na různých alternativních akcích, pečivo jsme nabízeli
pouze do zdravých výživ. Pozorujeme,
že se zájem o žitné a kvasové pečivo zvyšuje, a to nám umožňuje nabízet ho i v sítích klasických prodejen.
Také při prodeji na trzích se daří prodat stále vyšší množství chleba i ostatního pečiva. Nemalou skupinou našich
pravidelných zákazníků tvoří rodiny
s malými dětmi, které často využívají možnosti rozvozu až domů, protože i tuto variantu nabízíme.

Statek najdete skoro až na konci
světa, v kopcích nad Šonovem, na jehož kostel (další z unikátní broumovské skupiny), shlíží ovečky ze svých
pastvin. Celkem se jich tu pase 260.
Na farmě krom ovcí žije stádo koz,
početná skupina jalovic skotského náhorního skotu, 3 koně a 3 psi, včetně nepostradatelného pomocníka pro
práci s ovcemi – fenky border collie.

Zlaté české ručičky

Nový život Pod Kaštany
Alexandra Bártů a Zdeněk Fischer žijí
a hospodaří na minifarmě Pod Kaštany v Luké. Zatím vyrábí hlavně džemy a jiné zavařené dobroty, ale chovají
také drůbež a další zvířata. A na trhu
je poznáte na dálku – vozí totiž s sebou starobylou almaru. Když otevřou,
je z ní kousek hokynářského krámku
plný nejrůznějších pochoutek.
Do rodiny držitelů značky HANÁ
regionální produkt patříte teprve
chvilku, můžete blíže představit své
produkty a hlavně lidi, kteří je
vyrábějí?
Vyrábíme džemy, čatní a omáčky k sýrům a masům. Ovocné a zeleninové
pochoutky, zázvorový džem, švestky
s chilli, hruškové a mirabelkové čatní
a mnohé další. A protože lidi taky
rádi mlsají, máme i sladké
džemy, např. švestky s ořechy, višně s čokoládou nebo
vánoční dýňový džem. Jelikož je výrobců džemů hodně, snažíme se, aby naše výrobky byly něčím zvláštní.
Naše minifarma nemá zaměstnance, veškeré produkty vyrábíme sami
v malé výrobně. Přítel Zdeněk se k vyrábění džemů dostal jak slepý k houslím. Celá léta opravuje zemědělskou
techniku, ale vlastní spolu se strýcem
malý sad. Když jsem se k němu nastěhovala s dětmi a zvířaty, ukázal nám
svůj poklad, a nápad na využití úrody byl na světě. Nyní kromě opravařiny pomáhá se sběrem plodin, prodejem výrobků a jejich dopravou na trhy.
Já jsem původem z Berouna, kde
probíhaly i mé první džemařské pokusy. Byly to dárky pro kamarádky, případně jsme si je mezi sebou
směňovaly. Než jsem začala farmařit, měla jsem několik zaměstnání.
Pracovala jsem v charitě a ve svazu
neslyšících, ve školní družině, učila
jsem orientální tanec a pořádala benefiční akce na podporu dětí s autismem. Nyní na farmě ovoce sklízím,

zpracovávám, vařím, plním, etiketuji, balím, prodávám, rozvážím a také
vymýšlím nové a nové nápady. Starám se i o naši drůbeží havěť a kozy.
Co je podle vás na zpracování a prodeji
vlastních produktů nejtěžší a co vás
naopak nejvíce těší?
Nejtěžší je asi se prokousat všemi možnými předpisy, vyhláškami a zákony.
O tzv. marmeládové vyhlášce se mi už
i zdá. Pak samozřejmě obstát v konkurenci, protože výrobců džemů je
mnoho a přesvědčit lidi, aby alespoň
ochutnali. Když už ochutnají, tak kolikrát i koupí anebo se alespoň podělí
o vlastní zkušenosti, fígly a zlepšováky. Těžké je i vymyslet názvy a etikety. Jakmile začnete vyrábět džemy,
není to jen o uvaření něčeho dobrého,
ale i o designu. Výrobek musí být nejen chutný, ale i hezky vypadat. Lidi
nakupují i očima.
Nejvíce pak potěší, když zákazníkům chutná a když se k našim džemům vracejí. A úplně nejvíc potěší
chvála od kamarádek a rodiny!

Tipy na akce
na Hané

Garden Food Festival
14.–15.5.2016 / Olomouc
Farmářské trhy a řemeslný jarmark
(Hanácké Benátky)
11. 6. 2016 / Litovel – park před muzeem
Jízda Králů
3. 7. 2016 / Doloplazy
Garden Food Festival
3.–4.9.2016 / Zlín
Lidový rok
3.–4. 9. 2016 / Velká Bystřice
Jarmark – Dny Evropského dědictví
10. 9. 2016 / Litovel
Podzimní slavnost
17. 9. 2016 / Fort XVII., Křelov
Vánoční hody
16. 12. 2016 / Litovel – nám. Přemysla
Otakara

Broumovské zážitky

Na Broumovsku se daří udržovat a dále rozšiřovat i rukodělné dovednosti. U Tůmů
v obci Jarov se podobně
jako za starých časů zpracuje vše, co dá vlastní hospodářství či okolní příroda. Rouno z vlastních oveček
paní Tůmová sama spřádá na kolovratu na vlnu, ze které plete originální čepice a ponožky. Úrodu ze sadu
i ze zahrádky ukládá do vlastnoručně
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ta, který nabízí ubytování a restauraci
v jedinečné atmosféře prvorepublikové
vily a navíc i moderní komplex kongresového centra, bazénu a wellness.
Tajemství úspěchu tkví v tom, že si
Veba dokázala najít exkluzivní výrobní
program pro specifickou klientelu. Daří
se jí jak v segmentu luxusního ložního prádla, který navazuje na pověstné
broumovské damašky, tak i v oblasti relativně nové, ale o to žádanější –
brokátech určených téměř výhradně pro
africký trh, kde jsou tyto materiály neodmyslitelnou součástí
šatníku majetnějších vrstev
společnosti. I když většina
produkce je určena na export, přímo ve výrobním
závodě je možno navštívit
jak podnikovou prodejnu,
tak – po předchozí domluvě –
i bohatě vybavený showroom s ukázkami jednotlivých výrobních řad a modely
ušitými předními českými návrhářka-

Broumovsko je region s bohatou a často pohnutou historií. Nesmazatelnou stopu zde zanechal řád Benediktinů, který vybudoval nejen grandiózní broumovský klášter, ale stál i za vznikem tzv. broumovské skupiny kostelů, unikátních staveb Kryštova a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů. Barokní
éra vsadila do broumovské krajiny fascinující sakrální architekturu a zároveň položila základy jejímu hospodářskému využití. Průmyslová revoluce pak přinesla rozmach zejména textilního průmyslu. Po odsunu 22 tisíc
občanů německé národnosti následovalo období čtyřicet let komunismu,
které zasadilo Broumovsku mnoho ran, z nichž se vzpamatovává teprve
postupně. Díky mnoha aktivním a pracovitým lidem se daří nejen vracet
někdejší lesk a život památkám, ale také nabízet špičkové výrobky, na něž
může být region právem hrdý.

Luxusní hovězí
z Ekofarmy Bošina
Bošinovi nepatří ke starousedlíkům,
ale ve Vernéřovicích, na dohled od jednoho z cenných barokních kostelů, už
dokonale zapustili kořeny. Mladá rodina se rozhodla podnikat v zemědělství, specializují se na výrobu bio
hovězího masa, doplňkově produkují
i vepřové a jako atrakci pro návštěvníky mají i spoustu dalších zvířátek.
Maso z jejich farmy snese ta nejpřísnější měřítka a v přípravě je i výrobna masných a uzenářských výrobků.
Původně zchátralý kravín se proměnil k nepoznání a péče se projevuje
i na 350 ha, na nichž farma pase nebo
produkuje krmivo. A protože je farma na poněkud odlehlém místě, snaží se Bošinovi poskytnout zákazní-

kům, kteří za nimi přijedou, i něco
navíc. Děti tu mají nejen malé hřiště,
ale hlavně se mohou seznámit s mnoha hospodářskými zvířaty a dozvědět
se, jak žijí, i třeba to, k čemu slouží
jednotlivé zemědělské stroje. Ne náhodou se Ekofarma Bošina umístila
v roce 2015 na 4. místě v celostátní soutěži Farma roku, kterou pořádá
Asociace soukromého zemědělství.

Lahůdky z ovčího mléka
od Moniky Menčíkové
Na rozdíl od Bošinů, Monika Menčíková na Broumovsku vyrostla, k práci na statku se ale dostala trochu
oklikou. Napřed to vypadalo jenom
jako koníček, ale nakonec se pustila do chovu ovcí na mléko ve velkém. Ovčí farma Šonov byla založena v roce 1995. Již od počátků bylo
prioritou faremní zpracovaní ovčího
mléka. Byla vybudována dojírna pro
ovce a výrobna na zpracování ovčího mléka. Ovčí mléko se zpracovává na čerstvé, zrající i dlouhozrající sýry, přírodní jogurty a jogurtové
nápoje s probiotickou kulturou. Novinkou jsou zrací boxy, kde sýry zrají i více než půl roku.

vyrobených proutěných košíků. A ještě organizuje kulturní a tvořivý život
v obci, kde pořádá například výstavy
výrobků vlastních i od dalších sousedů v obci.
Paní Ines Štovíčková se také zabývá
zpracováním ovčího rouna a s technikami zpracování vlny a dalších přírodních materiálů seznamuje i návštěvníky jarmarků a dalších veřejných
akcí. V Polici nad Metují se navíc
stará o expozici v dochované staré
škole – roubené budově z 18. století,
která neslouží jen jako muzeum, ale
také jako veřejná dílna Cechu panen
rukodělných.

Brokáty z Broumova
K Broumovu neodmyslitelně patří textilka Veba. Jako snad jediná v republice
přežila nápor levné asijské konkurence a dokonce prosperuje, dále rozvíjí
výrobu a může si dovolit podporovat
i další dění ve městě. Důkazem je nedávno otevřený komplex Hotel Veba
kousek od historického centra měs-

mi. Ačkoliv Veba zatím do systému regionálního značení zapojena není, hledá se způsob, jak toto „rodinné stříbro“
alespoň symbolicky začlenit.
Podrobnější informace o všech
zmíněných a dalších nositelích značky BROUMOVSKO regionální produkt® najdete na webových stránkách
www.regionalni-znacky.cz/broumovsko.
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opavské slezsko regionální produkt®
Koordinátor: MAS Opavsko z. s. • Značka funguje od roku 2012 • Počet certifikátů: výrobky (51), služby (3), zážitky (5)

Krajinou břidlice za zážitky
Krajina příběhů pro váš volný čas strávený aktivním poznáváním, sportem a relaxací. Břidlice zde ovlivnila příběhy lidí, příběhy přírody, příběhy řek, obcí, měst a jiných součástí tohoto místa. I vy můžete prožít některý ze zajímavých příběhů v Krajině břidlice.

fon, naučné kvízy, pod nohama uslyšíte
břidlici a možná vás naláká k výpravě
na téměř 60 km dlouhou síť Naučné
břidlicové stezky. Navazuje na muzeum, prochází lokalitami, kde se břidlice desítky let těžila a zpracovávala. Pozůstatky po těžbě ostatně najde pozorné
oko návštěvníka všude. Na střechách,
v ostění domů a starých stodol, na místních zahradách, v lesích na haldách.

Další poklady Krajiny
břidlice

„Kde asi leží Krajina břidlice,“ položí si otázku zvídavý cestovatel. Odpověď vás přivede do Nízkého Jeseníku, podhorské oblasti, jejímž centrem
jsou města Vítkov a Budišov nad Budišovkou. Právě tato místa se na geologických mapách objevují jako šedivá
plocha. Ve skutečnosti se jedná o krajinu barevnou, malebnou a rozmanitou.
Tvoří ji oblé zelené pastviny, hluboká
údolí se starými řekami a potoky, výběžky lesů a osamělých skupin stromů
skrývající staré lomy a doly. Zeleň střídají šedivě stříbřité haldy břidlic a výběžky skal.
V dolinách i na kopcích se lesknou
hladiny jezírek zatopených lomů, mnohdy s průzračnou vodou, jindy zarostlé
řasou, ukrývající nesčetné druhy vodních živočichů. Krása a zvláštnost pozorovatelná v každém pohledu je často dílem přírody skloubeným s dílem
člověka. Jednou z největších zvláštností Nízkého Jeseníku je tajemství
země. Hlubinné břidlicové doly – dílo
člověka, které vznikalo po dobu několika staletí. Pojďte se s námi vypravit
za tajemnými příběhy z dávných hlubin, které se na mnoha místech dotýkají povrchu zemského.

Muzeum břidlice –
unikát v republice
Lopatky mlýnského kola klapaly
na řece Budišovce již v 1. polovině
18. století. Voda však běží a čas s ní.
Mlýnské kolo už nikdo neopravil, ale
budova mlýna je dnes památkově chráněna a využívá ji město Budišov nad

Budišovkou. Sídlí zde Muzeum břidlice, ojedinělá
expozice, která se od roku
1996 věnuje více než sedmisetleté historii města, ale především se zaměřuje na vznik, zpracování
a využití břidlice, která je pro tuto oblast charakteristická. Expozice prošla
za dvacet let vývojem a v roce 2015
byla otevřena zbrusu nová výstava.

V době největšího rozkvětu, tedy
na konci 19. století, zaměstnávala těžba a zpracování břidlice na Budišovsku
a Vítkovsku více než 2500 lidí. Dnes
jsou již doly opuštěné, zakonzervované, některé zasypané, nepřístupné.
Historie na vás dýchne mezi exponáty přímo z podzemí. Krumpáče, kladiva, majzlíky, zbytky kolejnic i důlní vozíky, které zůstaly po ukončení
dobývání břidlice ve štolách. Břidlice
se využívala nejen jako střešní krytina a stavební materiál, to pochopitelně nejvíce, ale prohlédnout si můžete
i exponáty jako břidlicové hodiny, břidlicové školní tabulky a pisátka, zkameněliny rostlin a zvířat.
Venkovní část expozice v mlýnské
zahradě vás na chvíli přenese na břidlicovou haldu, vyzkoušíte si břidlicovou kaligrafii, hudební nástroj břidlo-

Krajina břidlice skrývá i další zajímavé stezky a expozice. V Mokřinkách
u obce Melč, ve středisku Bílá holubice, čeká na své objevitele Imaginárium břidlice. Komorní, ale
o to zajímavější expozice,
která představuje místní pozůstatky po těžbě, s využitím moderní technologie
evokuje v návštěvníkovi pocit, že se ocitl v přítmí štoly
a slyší ťukání kladívek dávných
štípačů a horníků. Stezka, která začíná
u expozice, nese název Dědictví břidlice. Po stopách majitelů dolů a štol vás
provede zasvěcený průvodce z Občanského sdružení Zálužné, který poutavě
vypráví o historii těžby, o kráse tvárného kamene, který utváří zdejší kolorit.
Průvodce vás vezme na 6 km dlouhou
vycházku po místech dnes již zaniklé
těžby pokrývačských břidlic, navštívíte společně zhruba 15 starých, zaniklých důlních děl, nahlédnete do úpadnic, do nitra asi 80 m hlubokých šachet
a také do ústí některých štol.

Krajina břidlice potřetí
a jinak
Okřídlené úsloví, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu, už
jste asi slyšeli. I Krajinu břidlice si můžete prohlédnout z výšky, a to buď jako
zkušený jezdec, či začátečník s průvodcem, nebo můžete využít možnosti jet na projížďku ve stylovém americkém dostavníku či krásných saních
s kočím. Vyjížďka se slezským norikem nabízí pro každého něco. V tomto
případě kombinujeme prohlídku nádherné krajiny a zážitek z jízdy na starém plemeni.
V areálu Františkova dvora v Klokočově je zázemí pro návštěvníky, kterým
se věnuje kvalifikovaný personál, vyjížďku absolvují pod dohledem kvalifikovaného průvodce či kočího. Zážitek
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Tipy na akce
v Opavském Slezsku

Otické zelné slavnosti
Otice / 10.9.2016
Tradiční slavnosti oslavující úrodu otického zelí. Bohatý kulturní program, jarmark regionálních výrobců, ochutnávky
zelných dobrot.
Den elektromobility
Hrabyně, u památníku / 17.9.2016
Výstava vozidel na elektrický pohon,
alternativní dopravní prostředky, cyklotrenažer, regionální výrobky, soutěž
O nejlepší koláč a další.
www.masopavsko.cz
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Vysočina regionální produkt®
Koordinátor: ZERA, z. s. • Značka funguje od roku 2007 •
Počet certifikátů: výrobky (65)

Vysočina nejsou jen brambory
Regionální značka na Vysočině má už téměř desetiletou historii
a více než 70 certifikátů pro řemeslné výrobky i potraviny a přírodní produkty z celého kraje Vysočina. Tento krásný, ale drsný region bývá v zemědělství nejčastěji spojován s bramborami. I ty samozřejmě
najdete mezi certifikovanými produkty, dokonce v několikerém zastoupení,
ale dobrého a zdravého nám na náš stůl dává Vysočina mnohem víc. Zde
jsou alespoň tři příklady, které stojí určitě za pozornost.

Selská Hubertova jízda Mikolajice
Říjen, první sobota po Velké pardubické
Tradiční hubertova jízda nejen pro koňáky, doprovodný program, soutěže pro děti
i dospělé, expozice a soutěže Muzea vidlí
Lichnov, jarmark regionálních výrobců.
Kdo jsou lidé na Hlučínsku?
Muzeum Hlučínska, Hlučín
Moderní expozice, která se koncentruje
na člověka a jeho úděl v posledních uplynulých sto letech. muzeum.hlucin.com.

Jahodová zmrzlina
z čerstvého ovoce

je určen všem generacím bez rozdílu,
podle potřeby a vlastních možností jej
mohou po dohodě absolvovat také handicapovaní.

Mitrovsky Angus.
Hovězí, které si
zapamatujete
Jde o jedinečnou relaxaci, jejíž průběh závisí na schopnostech a možnostech daného jezdce. V případě využití
povozu či kočáru se člověk může nerušeně oddávat pozorování ubíhající krajiny, sledování vyhlídek a odpočinku.
Kontakty na provozovatele:
Muzeum břidlice
Československé armády 325
747 87 Budišov nad Budišovkou
tel.: 608 790 022
j.poljak.svc@budisovnb.cz
Průvodcovské služby na naučné stezce
Dědictví břidlice a v Imaginárium
břidlice
OS Zálužné, z.s.
Zálužné 42, 749 01 Vítkov
tel.: 722 085 248, os.zaluzne@
gmail.com, www.os-zaluzne.
webnode.cz
Vyjížďka se Slezským norikem
Vítkovská zemědělská s. r. o.,
Klokočov 61, 747 47 Vítkov
tel.: 725 922 530
info@frantiskuvdvur.cz
www.frantiskuvdvur.cz

a tuku, ono charakteristické mramorování je možné měřit a vyhodnocovat. U živých zvířat. Při rozšiřování
stáda proto zohledňujeme právě
kvalitu mramorování: chceme, aby hovězí MITROVSKY ANGUS, bylo první
volbou každého milovníka
steaků. Necháváme si proto z USA a z Kanady posílat
inseminační dávky, pocházející
od kvalitně mramorovaných jedinců, které zvyšují kvalitu našich chovů.
Vysokou kvalitu mramorování
ve svých genech posílají dál také naši
vlastní plemenní býci. Potomci „papírových rodičů“ jsou od narození sledováni co do vzhledu a hmotnosti. Pokud
je vše správně podle tabulek, je takový býk uznán jako plemenný a může
se podle pečlivého harmonogramu pustit do své práce…
Jsme MITROVSKY a uctíváme hovězí.
www.mitrovsky.com

Mitrov je malá vesnice, část městyse
Strážek v okrese Žďár nad Sázavou.
Jako všude na Vysočině, i v okolí Mitrova najdete velmi zachovalou přírodu a také spoustu pastvin, na kterých
se bez ohledu na počasí majestátně popásají stáda masného skotu Aberdeen
Angus. Plemene, jehož původní domovinou je drsné Skotsko, a tak ho rozmary Českomoravské vrchoviny nechávají chladným: zvířatům nevadí déšť,
vítr, slunce, ani zima – telata se nezřídka rodí přímo na pastvinách i při
teplotách hluboko pod bodem mrazu.

Maso angusů je jemně mramorované. To znamená, že je hustě prorostlé
jemnými nitkami tuku, který je nositelem chuti. Tak hustě, jako žádné jiné
maso. Proto si je oblíbili především milovníci steaků, pro které jde o doslova
svatý grál mezi hovězím. Cesta ke šťavnatému steaku ale nezačíná na grilu,
ale na pastvinách. V půdě.
Půda je živá, je domovem tisíců organismů. Absorbuje a váže vodu a mi-

nerály. Při správném hospodaření obsahuje vše důležité, proto v Mitrově
zásadně nepoužíváme umělá hnojiva,
chemické přípravky, postřiky, hormony a další umělé látky. Podle „selského rozumu“ jsme k půdě šetrní i mechanicky; různé půdní mikroorganismy
mají různě rády teplo a chlad; příliš
častá hluboká orba narušuje rovnováhu. Naší prioritou je kvalita, nikoli
kvantita produkce.
Více než 2 300 kusů skotu má k dispozici cca 2 660 hektarů pastvin, které
už 11 let nepoznaly chemii. Tu nenajdete ani v krmivu, které sami vyrábíme, a v neposlední řadě jsou chemie
zcela prosté i postupy při zpracovávání masa a výrobě masných výrobků.
Už jsme si řekli, že maso angusů je
hustě prorostlé tukem. Stejně jako jahody z vlastní zahrádky chutnají jinak,
než ty ze supermarketu, i pro hovězí
platí, že kvalita a chuť může být rozdílná podle toho, v jakých podmínkách
zvíře vyrůstalo a čím bylo krmeno. Proto naše starost o půdu a vynechání jakékoli chemie.
Aby bylo hovězí připraveno k použití v kuchyni, musí projít sadou přírodních biochemických procesů a během 2–6 týdnů řádně vyzrát. To platí
pro svíčkovou stejně jako pro pupek či
v poslední době tolik oblíbená líčka.
K výše uvedenému přidáváme ještě
něco navíc: správnou kombinaci masa

Naše zmrzlina z čerstvého ovoce je vyráběná jako přirozeně bezmléčná (sorbet). Při použití bezlepkového kornoutu je i bezlepková. Je tudíž vhodná pro
alergiky na laktózu a osoby s bezlepkovou dietou. Při výrobě se nepoužívá
žádná chemická přísada (konzervant).
Veškeré suroviny jsou na přírodní bázi.
Výrobní postup vychází z tradičních receptur pro výrobu ovocných zmrzlin.
Zmrzlina je vyráběna v období sklizně
jahod odrůdy Honeye. Pěstitelem a dodavatelem jahod je pan Lubomír Šantrůček z Havlíčkova Brodu.

Naše zmrzlina je výjimečná svým
jednoduchým přírodním složením bez
chemických přísad, originalitou nápadu a propojením s konceptem vlastní
prodejny. Prodává se v centru Jihlavy
během letní turistické sezóny v prodejně farmářských potravin FARMÁŘKA,
která má certifikaci značkou Vysočina
i jako prodejna regionálních produktů. Celý koncept prodejny je postaven
na lokálních dodavatelích. Tomu odpovídá i složení zmrzliny z místních
surovin (jahody z České Bělé). Místní
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i turisté mají díky tomu možnost ocenit lokální původ potravin a jeho význam i skrze tento oblíbený produkt.
Vít Obrdlík, www.farmarkajihlava.cz

Bedýnky ze zahrady
Před více než deseti lety jsme se přestěhovali z ruchu velkoměsta do malého a klidného městečka na úpatí Železných hor. Pronajali si první pozemek
a začali pěstovat vlastní zeleninu pro
svojí potřebu.
Během let se naše rodina rozrůstala
o nové potomky a s nimi se rozšiřovala i naše zahrada. Trávili jsme na ní
s dětmi hodně času, zkoušeli pěstovat
další druhy zeleniny, a protože se nám
naše snažení dařilo, začali jsme mít přebytky, které jsme nestačili sami spotřebovat, ani když jsme se snažili vitamíny konzervovat, jak to jen šlo. A tehdy
jsme začali vozit první bedýnky, nejdříve jen kamarádům a známým. V roce
2012 se nám podařilo koupit malý statek ve vesničce Eš, na půli cesty mezi
Pelhřimovem a Táborem, pár kilometrů od města Pacov. Zde budujeme svou
vysněnou farmu.
Naším hlavním cílem je pěstování
zdravé zeleniny bez použití chemických
postřiků a umělých hnojiv. A takovou
zeleninu chceme nabídnout i svým zákazníkům. Je možná méně vzhledná,
než ta „chemická“, ale snad je chutnější a určitě zdravější. Myslíme si, že nemusíme mít rajčata a okurky v únoru,
pro nás je v tuto dobu zdravější červená řepa a hlávkové zelí z podzimní
sklizně, dětem nemusíme dávat banány
a pomeranče, protože potřebné vitamíny jim dodají pro nás přirozená jablíčka a hrušky. Vždyť naši dědové a babičky také jedli jen to, co jim nabídla
příroda v našich zeměpisných šířkách.
Snažíme se, aby sortiment nabízené
zeleniny byl co nejširší a „bedýnky“
byly po celý rok pestré. Součástí naší
zahrady jsou i bylinkové záhony, ovocné stromy a keře a jahody. Do budoucna plánujeme ještě další aktivity, které
rozšíří naši nabídku.
Bedýnky vozíme do Prahy, Pelhřimova a Vlašimi, k vyzvednutí jsou na několika odběrných místech, případně je
možný i závoz přímo k zákazníkům.
Jiří a Martina Antuškovi, zpracováno podle www.bedynkyzezahrady.cz
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Górolsko swoboda regionální produkt®
Koordinátor: MS PZKO Jablunkov • Značka funguje od roku 2007 • Počet certifikátů: výrobky (29)

Miluje folklor, šije a renovuje kroje
a touží po regionální značce
Do úzké skupiny nadšenců z Těšínského
Slezska, kteří se věnují šití a renovaci
lidových krojů, patří mladá etnografka
a milovnice folkloru Łucja Dusek-Francuz. Pochází z horalské obce Jaworzynka nacházející se na trojmezí Polska, České republiky a Slovenska. Svou
krejčovskou dílnu provozuje v Těšíně.
Právě tam vznikají kroje slezských goralů a těšínských valachů, které Łucja
šije, vyšívá a také renovuje. Její nabídka se zaměřuje také na tvorbu oblečení a doplňků s lidovými motivy. Zájem
o ně v posledních letech narůstá, proto

jsou jejími zákazníky nejen lidé z regionu, ale také ze zahraničí, dokonce
z amerického Oregonu. Do USA putovalo osm dívčích lašských krojů pro
tamní polskou sobotní školu.
„Řekla bych, že zájem o regionální
kroje a především o tzv. folk styl prožívá svou renesanci. K šití jsem se dostala už v dětství. Na základní škole jsem
začala vystupovat na regionálních vystoupeních a soutěžích, proto jsem si
tehdy ušila svůj první „kabotek“. Posléze jsem se dostala do regionálního
souboru „Istebna“, kde jsme si své kro-

je museli upravovat. Nikdy bych si nemyslela, že se tato činnost stane mou
prací, ale jsem za ni velmi vděčná, dělá
mi radost,“ dodává Łucja Dusek-Francuz. Regionální kroj a kultura místních
horalů je pro Łucju srdeční záležitostí. Kroj je pro ni sice svátečním oděvem, ale nosí jej velmi ráda a vidět ji
v něm můžeme nejen na regionálních
akcích. V kroji, který je součástí šatníku celé její rodiny, se dokonce vdávala. I její manžel a tříletá dcerka nosí
kroj hrdě a s úctou.
Dalším důležitým krokem v její práci je získání certifikátu GÓROLSKO
SWOBODA regionální produkt. Mladá milovnice folkloru a lidových tradic
chce své výrobky označovat regionální
značkou ještě letos. „Chci se zúčastnit
Certifikační komise organizované naším koordinátorem, Místní skupinou
PZKO Jablunkov. Získáním certifikátu chci podtrhnout svou identitu, vazbu s regionem. Šití a renovace krojů je
pro mě velice důležitá, je to daleko více
než zdroj obživy. Nechci, aby tato tradice v našem regionu zanikla,“ přiznává Łucja Dusek-Francuz, která posléze
dodává, že certifikát a možnost používat regionální značku patřící do celonárodní sítě jsou pro ni klíčové. „Pokud se mi podaří získat certifikát, budu
vědět, že někdo oceňuje mou snahu.
Díky tomu budu vědět, že moje práce
má smysl,“ říká.

Górolsko Swoboda na významných
fórech v Polsku
Ve dvou polských městech – v Zakopaném a Krynici – se v minulém roce
konaly významné akce mezinárodního
rozsahu. Mikroregion Górolsko Swoboda na nich nemohl chybět.
Zakopané, které je považováno
za zimní metropoli Polska, je
také ikonou živé, tradiční kultury podhalanských horalů.
Město se třemi tisíci obyvateli navštěvuje ročně kolem
tří milionů turistů. Od 12.
do 16. srpna 2015 se zde
konaly prestižní VI. evropské
trhy regionálních produktů. Své
tradiční a regionální výrobky zde prezentovali nejen tuzemští výrobci, ale
také hosté ze zahraničí. Toto obsazení
umožnilo výměnu zkušeností mezi jednotlivými vystavovateli a také navázat
mezinárodní spolupráci. Jednou z doprovodných akcí trhů byla mezinárod-

ní konference věnovaná tématice spojené s aktivitami, které mají propagovat
a zlepšovat kvalitu a ochranu tradičních
a regionálních produktů. Jeden ze šesti referátů přednesl regionální koordinátor značky GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt® Leszek
Richter. Jeho cílem bylo přiblížení činnosti Asociace
regionálních značek v ČR.
„Zaměřil jsem se na způsob fungování regionálních
značek, přičemž jsem kladl
důraz na to, že tato iniciativa sdružující 26 regionů vznikla
díky lokální iniciativě. Ve své prezentaci jsem také kladl důraz na skutečnost,
že ARZ je výjimečným evropským úkazem, protože jednotlivé regiony pokrývají téměř ¾ území ČR. Posluchači
byli velmi aktivní a nebáli se diskuze,
ve které se hovořilo mj. o podporová-

ní a ignorování těchto aktivit státním
orgány, úřady, samosprávami a vládou.
V diskuzi se také objevila kritika plýtvání veřejnými financemi,“ vzpomíná
Leszek Richter, který v Zakopaném připravil i workshop zaměřený na způsob,
jakým MS PZKO Jablunkov zavádělo
regionální značku GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt®.
Další neméně důležitá akce, na které se hovořilo o regionálním značení v Evropě, bylo XXV. ekonomické fórum v Krynicy-Zdroju. Akce,
řazená k nejprestižnějším ve svém
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Koordinátor: MAS Region Kunětické hory, z.s. • Značka funguje od roku 2013 • Počet certifikátů: výrobky (20)

Ustrońska Majówka
Ustroń, Polsko / 30.4.–3.5.2016
Tradiční městské slavnosti během
prvního květnového víkendu
www.ustron.pl/1-pkatimprezykulturalne-1–25.htm

V Pardubicích se jí věnuje pan Jaroslav Linhart, který ve své malé dílně
dělá pravé zázraky. Díky svým bohatým
zkušenostem je schopen vyrobit ze skla
prakticky cokoli od drobných předmětů přes lampy a obrazy až po okenní,
dveřní a nábytkové vitráže. Pozoruhodné je, že vše vyrábí ručně bez použití moderních zařízení. Pan Linhart
se většinou inspiruje vlastními nápady
a každá jeho práce je dvojnásobný originál, neboť, jak sám konstatoval, dělat
něco dvakrát stejně by jej ani nebavilo.

23. ročník Mezinárodní soutěžní
přehlídky regionálních souborů
„Złoty Kłos Euro-Folklor 2016”
Zebrzydowice, Polsko / 1.–3.5.2016
Mezinárodní výstava technických
novinek, patentů a vynálezů
Třinec, Werk Aréna / 16.–17.6.2016
http://werkarena.cz/akce/inventarena-2016/
49. Krajská přehlídka vesnických
folklórních skupin
Brenna, Polsko / 2.–3.7.2016
www.turysta.brenna.org.pl/pl/
events/2016/07
69. Mezinárodní folklorní setkání
„Gorolski Święto”
Jablunkov, areál Městského lesa /
12.–14.8.2016
Goralské národopisné slavnosti
www.gorolskiswieto.cz
11. Mistrovství Polska v podávaní
skopového masa
Ustroń, Polsko / 13.–14.8.2016
www.ustron.pl/1-pkatimprezykulturalne-1–25.htm
Dny Ustroně – Ustroňské dožínky
Ustroń / 19.–21.8.2016
www.ustron.pl/1-pkatimprezykulturalne-1–25.htm

oboru ve střední a východní Evropě,
se uskutečnila od 8. do 10. září minulého roku. Jednání navazovala na výzvy, před kterými stojí starý kontinent
tváří tvář vnitřním hrozbám a chybějící politicko-společenské stabilitě v EU.
Motto konference, které se zúčastnili významní politici a experti, znělo
„Jak vybudovat silnou Evropu? Strategie do budoucna.“ Hovořilo se například o energetické bezpečnosti,
unijní klimatické politice a jejím vlivu na ekonomiku EU a také o projektech průmyslových a skladovacích infrastruktur. Nedílnou součástí fóra byla
konference „Evropa Karpat“. Jejím tématem bylo upevnění spolupráce zemí
karpatského regionu. Na pozvání místopředsedy parlamentu Polské republiky Marka Kuchcińského a místopředsedy Karpatského euroregionu v Polsku
Dawida Laska vystoupil za mikroregion Górolsko Swoboda Leszek Richter.
V panelu věnovaném značce Karpaty
a budoucí strategii se zaměřil na činnosti Asociace regionálních značek.

Regionální značka Kraj Pernštejnů
vstoupila do bran Pardubic
Prvního lednového dne roku 2016 se značce KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální
produkt® otevřely pomyslné brány města Pardubic, neboť město se rozhodlo zapojit do tohoto systému značení. Tímto malým krůčkem dochází k propojení města a venkova ve společném zájmu, a tak i pardubičtí výrobci potravin, řemeslníci a umělci budou moci značit plody své práce emblémem
dubového listu. V měsíci březnu byly uděleny první certifikáty pardubickým výrobcům, kteří jsou doslova etalony svých profesí. Dovolte nyní, abychom vám tyto tři novodobé mušketýry představili.

Perníček, který mlsá
rád každý Jeníček
Jak známo, Pardubice jsou městem perníku, a proto bylo certifikační komisi
velkou ctí přivítat mezi certifikovanými nejznámějšího výrobce slavného
pardubického perníku, pana Pavla Janoše. Perníkářské řemeslo se v rodině
Janošových dědí z generace na generaci již více než 110 let, a není proto
divu, že pan Janoš je držitelem mnoha ocenění (Mls, Regionální potravina, Živnostník roku Pardubického kraje
atd.) a je mu přezdíváno široko daleko
Král perníku.
Přistoupení pana Janoše nebylo samozřejmostí, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pan Janoš je držitelem
mnoha ocenění a spojení Janoš a perník je v rámci celé republiky natolik
známo, že jeho výrobky rozhodně nepotřebují další formu reklamy. Proč
tedy označovat své perníky další nálepkou? V čem se vlastně značka odlišuje od ostatních a proč se pan Janoš
nakonec rozhodl k podpoře značky?

Pojďme spolupracovat
Myšlenkou regionální značky není pouze
tuto značku udělovat a označovat jí výrobky, ale především zviditelňovat prací
místních lidí region, ukazovat jejich ši-

kovnost a zároveň podporovat mizející tradice související s územím. Jasným
cílem Kraje Pernštejnů je prostřednictvím vhodné osvěty, vzdělávání a aktivit podporovat činnost všech
zajímavých místních lidí, a to v rámci
rozvoje lokální ekonomiky, která zajišťuje, aby finanční zdroje byly v regionu
vytvořeny a následně i využity.

Křehká krása jako
od Tiffanyho
Řekne-li se Louis Comfort Tiffany či art
nouveau, každý si představí krásné lampy a vitráže z přelomu 19. a 20. století
a povzdechne si, kdepak jsou ty časy?
Časy jsou již nenávratně pryč, ale technika, kterou byly tyto nádherné předměty zhotovovány, se naštěstí zachovala.

První certifikovaný
houslař v ARZ je
z Pardubic!
Jako má Cremona svého Stradivariho,
mají i Pardubice mistrovského výrobce strunných nástrojů. Je jím pan Jan
F. Veselý, který je prvním profesionálním houslařem v Pardubickém kraji
a vůbec prvním certifikovaným houslařem v rámci Asociace regionálních
značek. Pan Veselý a jeho práce je důkazem toho, že mezi
uměním a řemeslem může
být velice tenká hranice,
pojďme mu tedy položit
pár otázek.
Dobrý den pane Veselý,
první otázka bude znít trochu pohádkově: Jak jste se stal houslařem?
Už od útlého dětství jsem byl fascinován hudbou a hudebními nástroji, které
se v celé mé rodině vyskytovaly na každém kroku. Můj pradědeček z otcovy
strany, Josef Pechanec, byl nejen skvělý
bylinkář, ale také dobrý houslista a harmonikář. Druhý můj pradědeček, Jan
Semrád, byl vynikající umělecký truhlář, od kterého jsem odkoukával řemeslnou tvorbu, a přičichl tak k truhlářské dílně.
Největším vzorem, učitelem a hudebníkem mi je dědeček Stanislav Fibich, nejstarší varhaník a bývalý regenschori v Pardubicích a okolí, potomek
známého hudebního skladatele Zdeňka
Fibicha. Můj děda mě vedl k hudební
múze již od 4 let, učil jsem se na klavír a poté na housle.
Když mi bylo 5 let, dostal jsem své
první malé nářadíčko od svých rodičů.
V následujících letech mi otec umožnil
na chalupě dále se rozvíjet se dřevem
s pomocí truhlářského nářadí a dřevařských strojů. Podle návodu v knížce „Urob si sám“ jsem vytvořil první
hudební nástroj, jednoduché housličky. V osmé třídě jsem od prarodičů Fi-
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Magdalénská pouť v Lázních Bohdaneč
23.7.2016 / Lázně Bohdaneč
Olympijský park Pardubice 2016
5.–21.8.2016 / Pardubice
Hravé odpoledne na farmě
14.9.2016 / Farma Apolenka Spojil
Výlov Bohdanečského rybníka
28.–29.10.2016 / Lázně Bohdaneč

bichových dostal nabídku chodit za jejich podpory na základní uměleckou
školu a dále rozvíjet svůj hudební talent a nadšení. Když ve 14 letech přišlo první rozhodování, v jakém oboru
budu pokračovat na střední škole, měl
jsem zcela jasno. Chci být profesionálním houslařem.

Mnohé vaše hudební nástroje jsou
téměř umělecká, nádhernými dřevořezbami zdobená díla. Jaké techniky výroby a materiály používáte?
Mojí technikou stavby hudebních nástrojů je tradiční ruční výroba starým italským způsobem. Výrobu mistrovských
hudebních nástrojů provádím z nejkvalitnějších materiálů, které skladuji v nejlepších podmínkách ve svém ateliéru.
Zabýváte se pouze výrobou hudebních nástrojů?
Zabývám se výrobou a restaurováním
hudebních nástrojů. A jelikož jsem
po Střední odborné houslařské škole v Lubech u Chebu šel dále studovat na uměleckoprůmyslovou školu,
tak se i odborně zabývám uměleckou
truhlařinou, restaurováním starého nábytku a politurováním.
V nedávné době jste měl v Pardubicích výstavu svých nástrojů. Plánujete ještě nějaké další výstavy či akce?
Doufám, že to není má poslední výstava houslařského umění. Uvidíme, jak
se vše v budoucnu bude vyvíjet. Ale
moc rád bych udělal další výstavy, které budou jedinečné a neopakovatelné.
Například v letech 2016 –2017 bych
chtěl vystavovat s pardubickou rodačkou a umělkyní žijící ve Francii Sausen Mustafovou.
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Moravské Kravařsko regionální produkt®
Koordinátor: MAS Regionu Poodří, z. s. • Značka funguje od roku 2007 • Počet certifikátů: výrobky (30), služby (4)

Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO 2015
je z Velkých Albrechtic
Paní Markéta Toběrná, provozovatelka rozvíjející se Ekofarmy „Šťastná
koza“ ve Velkých Albrechticích, byla oceněna titulem „Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO roku 2015“, který je každoročně udělován nejlepšímu ekologickému farmáři PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Mléčné výrobky
této ekofarmy nesou certifikát regionální značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“ a také ocenění Regionální potravina.

Rodinná kozí Ekofarma ve Velkých Albrechticích, na okraji CHKO Poodří,
poblíž města Bílovce, vznikla v roce
2009, kdy si paní Toběrná na starý statek na okraji vesnice pořídila prvních
8 koz. O rok později začala prodávat
kozí mléko „ze dvora“ a úspěch na sebe
nenechal dlouho čekat. Původní stádo
se rozšířilo a v roce 2012 zde započala
výroba bio sýru, na farmě byla registrována bio sýrárna. Kromě čerstvého kozího mléka a sýru se zde nyní již dají
pořídit i další mléčné výrobky, jako je
bio kozí tvaroh, syrovátka nebo zrající
kozí sýry ve vosku.
Farma se zaměřuje na chov
tradičního českého plemene koz „bílá krátkosrstá“,
které doplňují dvě jalovice jerseyského skotu. Bílá
krátkosrstá koza je odolné
plemeno středního tělesného rámce s vysokou mléčnou
užitkovostí a reprodukční výkonností. V současné době se na farmě nachází přes 30 dojících koz. Jerseyské
plemeno skotu se vyznačuje vysokým
obsahem bílkovin a tuků v mléce, které je proto obzvláště vhodné pro výrobu másla a sýrů.
Zvířata využívají pastviny o výměře
10 ha, které přiléhají k farmě. Drtivou
většinu pozemků má Ekofarma v pronájmu, plocha pozemku ve vlastním majetku činí 1 ha. V létě zvířata spásají
pastviny a celý den tráví venku na čerstvém vzduchu. Na noc obývají původní koňské boxy, které se postupně přebudovávají na volné ustájení. Na zimní
období si Ekofarma suší vlastní seno,

jadrné krmivo nakupuje paní Toběrná
od lokálního pěstitele. Farma hospodaří od roku 2009 podle směrnic Biokontu a je v pravém slova smyslu „rodinná“ – péči o zvířata a výrobě sýrů
se věnuje přímo paní Markéta, technologickou a administrativní funkci má
na starosti její manžel.

Výrobky
Základním sortimentem Ekofarmy je
kozí mléko, čerstvý kozí sýr a kozí
tvaroh, vše v bio kvalitě. Kozí mléko
se prodává čerstvě nadojené a zchlazené a je přednostně nabízeno
ve vratných skleněných lahvích. V pracovních dnech
je možný odběr po 7:00
a po 19:00 hodině, tj.
po ranním a večerním dojení. O víkendu je lepší dát
vědět před plánovanou návštěvou. Výhodou kozího mléka
je snadná stravitelnost a snižování zahlenění organismu.
Kozí syrovátka, vedlejší produkt při
výrobě tvarohu a sýrů, je cenným zdrojem vitamínů, především skupiny B,
a minerálů.
Hlavním produktem místní sýrárny
je čerstvý kozí sýr, který v roce 2014
společně s tvarohem zvítězil v soutěži Regionální potravina Moravskoslezského kraje. V letošní sezóně se Ekofarma chystá čerstvé a později i zrající
sýry opět ochucovat, jako příchutě jsou
v plánu olivy, brusinky, chilli a barevný pepř. Se zrajícími sýry farma zatím
experimentuje.

Mezi další výrobky ekofarmy patří jemný kozí tvaroh a jogurty z kozího nebo kravského mléka. Kozí tvaroh
je velmi jemné chuti a a skvěle se hodí
do buchet, palačinek, krémů a pomazánek. Jogurty se vyrábí z pravých bulharských kultur, jejich objem je 170 ml
a jsou vyráběny na objednávku nad
25 kusů. Kozí kefír momentálně v nabídce farmy není.

Ekofarma nabízí k prodeji také med
od místních včelařů. V nabídce je květový, smíšený, medovicový, pohankový i lipový med.

Bedýnky
V roce 2015 Ekofarma ohlásila novinku
mezi bedýnkovými dodávkami – jako
první v České republice začali s rozvozem bedýnek s mléčnými výrobky. Přáním majitelky je dodávat produkty především konečným spotřebitelům z okolí,
což je zcela v souladu s myšlenkou komunitně podporovaného zemědělství.
Hlavním odběratelem bedýnek (chladicích boxů) jsou prozatím obyvatelé nedalekého Příbora. Místní coworkingové
centrum odebírá zhruba deset bedýnek
jednou za 14 dní. Spolupráce probíhá
takto: Zákazník předplatí zálohu na dva
chladicí boxy po 150,- Kč, na skleněné
obaly 100,- Kč a na 6 odběrů po třech
stech korunách. Plnou bedýnku doveze řidič v dohodnutém čase a nazpět si
odveze prázdný box.
Po odběru šesti bedýnek vystaví Ekofarma přesné vyúčtování podle odebraného zboží. Základním sortimentem bedýnek je 1 litr kravského mléka, 1 litr
kozího mléka, 1 litr syrovátky, 4 jogurty, jedno balení čerstvého sýra, jedno
balení tvarohu a výseč zrajícího kozího sýra. Farma se snaží ve všech ohledech vyjít vstříc zákazníkům, takže bedýnku je možné po dohodě odhlásit.
Ekofarma Šťastná koza
742 91 Velké Albrechtice 95
tel.: 737 171 512
info@stastnakoza.cz
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Držitelka regionální
značky vítězem
krajského kola
Rozjezdy roku 2015
Paní Ivana Vajdová, čerstvá držitelka
certifikátu MORAVSKÉ KRAVAŘSKO
regionální produkt®, zvítězila se svým
projektem „Vesnička skřítků a pohádkových bytostí“ v krajském kole soutěže „Rozjezdy roku 2015“, která se
zaměřuje na podporu začínajících regionálních podnikatelů, zejména těch
drobných. Jedná se o projekt telekomunikační společnosti T-Mobile Czech
Republic, a.s., který realizuje v rámci
své strategie společenské odpovědnosti.
Autorka šitých pohádkových postaviček Ivana Vajdová zaujala porotu nejen
svým propracovaným podnikatelským
záměrem šití pohádkových figurek,
které je na velmi vysoké profesionální úrovni zejména výtvarným zpracováním, ale i svým příběhem. Před pár
lety totiž nevěděla, ani jak se navléká
nit do šicího stroje.
A jak to vše začalo? Na mateřské dovolené se přestěhovala se svými třemi malými dětmi do domu po babičce
v malé vesničce Slatina nedaleko Bílovce. Sama o tom říká: „Měla jsem
potřebu ukrást si kousek volného času
pro sebe ve chvíli, kdy děti ulehnou do
svých postýlek. Pustila jsem se do kreativní tvorby zpracování ovčího rouna
a šití. Díky podpoře své rodiny a přátel jsem měla možnost popustit uzdu
fantazii a rozlétnout se.“

A co stálo u nápadu tvořit kouzelné pohádkové bytosti? „Podobně jako
u mnoha věcí v životě, stálo u zrodu
tvůrčího nápadu jedno, a následně mnoho dalších setkání. Jednoho listopadového dne roku 2014 mě po zhlédnutí mé
tehdejší tvorby oslovila Eva Ševčíková,
ředitelka bíloveckého muzea, s nápadem vytvořit skřítky pro nejmenší návštěvníky zdejšího, do té doby málo využitého, sklepení muzea. Dostala jsem
volnou ruku a plnou důvěru. Tak začali
vznikat první skřítci, Picmoškové. Jak
pod mýma rukama ožívaly jejich loutky, vznikl i příběh spojený s kouzelným sklepením bíloveckého muzea.“
Bc. Pavlína Ambrosch, DM TO
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.,
redakčně upraveno
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Bartošovické
brambory
V malebné krajině Poodří, v obci Bartošovice a jejím blízkém okolí, hospodaří od roku 1992 rodina Klečkových.
Začínali na 200 ha orné půdy, téměř
bez prostředků a strojů, avšak s velkým elánem. V současné době rodina
Klečkových obhospodařuje již téměř
800 ha zemědělské půdy. V roce 1994
zakoupili v obci Bartošovice zemědělský areál „Luční dvůr“, jeden z bývalých sedmi dvorů, které patřily k místnímu zámku.
„O dva roky později jsme přistavěli
nové sklady a v roce 2014 jsme úspěšně
dokončili výstavbu moderního klimatizovaného skladu na brambory, svého
druhu jediného na Novojičínsku,, sdělil nám Ing. Petr Klečka, jeden z majitelů. „Na farmě je zaměstnána celá rodina, 3 stálí zaměstnanci a 3 sezónní.“

Doma v REGIONECH

krkonoše originální produkt®
Koordinátor: Místní akční skupina Krkonoše, z.s. • Značka funguje od roku 2005 •
Počet certifikátů: výrobky (32)

S drátováním až na Hrad
Od počátku činnosti farmy pěstují Klečkovi brambory, a to na ploše
20 ha, se záměrem tuto plochu ještě
navýšit. Při pěstování brambor je důležitý výběr nejen vhodné lokality pro
výsadbu, ale také výběr vhodné odrůdy. Proto pěstují v Poodří chutné odrůdy různých varných typů. Důležitý
je také proces dlouhodobého skladování, který mají Klečkovi vyřešen klimatizovaným skladem. Brambory jsou
uchovávány při ideální teplotě, která
se pohybuje mezi 4–5 °C.
Zákazník si může na farmě zakoupit
několik odrůd brambor, které prošly výběrem, a to jak sledováním výnosnosti,
tak také jejich oblibou u spotřebitelů.
V nabídce farmy jsou nyní tyto odrůdy:
žlutoslupkaté odrůdy Adéla, Anuschka,
Princess a nastupující hvězda Antonie
a červenoslupkatá odrůda Laura.
Ing. Oldřich Usvald
manažer MAS Regionu Poodří, z.s.

Tipy na akce
v Moravském Kravařsku

Slavnosti obce Vražné
23.–24.7.2016 / Vražné – areál TJ
Sokol. www.vrazne.cz
Zemědělství v Poodří 2016
28.9.2016 / zámek a zámecký park
v Bartošovicích.
www.mas.regionpoodri.cz

O šikovnosti a umu drátenického mistra Ladislava Šlechty z Harrachova není
pochyb, jeho drátované trojrozměrné
objekty vyráběné technikou smyček
(připomínající šití jehlou) si získaly obdiv snad každého, kdo se s nimi setkal.
Není tedy divu, že několikrát za sebou
získaly Muzejní zlaté ručičky i jiná
ocenění. Jelikož Ladislav Šlechta dokáže identicky ztvárnit téměř jakékoliv
téma, jsou jeho 3D objekty často používány jako oficiální dárky či ocenění.
Není proto divu, že Liberecký kraj vybral z pestré nabídky regionálních výrobků právě objekty Ladislava Šlechty

a dva z nich – lípu a lva – prostřednictvím hejtmana Martina Půty předal
prezidentovi Miloši Zemanovi a jeho manželce Ivaně
při oficiální návštěvě Libereckého kraje ve dnech
22.–24. 2. 2016. „Drátování je pro mne koníčkem
s velkým K a stalo se náplní téměř veškerého mého
volného času,“ říká o sobě pan
Šlechta. Jeho tvorbu můžete vidět několikrát do roka na výstavách po celé
republice a my vám jejich návštěvu jedině doporučujeme.

Tkalcovské
muzeum v domě
Pod Jasanem
Dům Pod Jasanem – tkalcovské muzeum a řemeslná dílna – je místo, kde
se vyrábějí ručně tkané výrobky a předené a plstěné výrobky z ovčí vlny nesoucí certifikát KRKONOŠE originální produkt®. Kromě toho se zde lidová
řemesla i vyučují.
V rekvalifikačním kurzu ruční tkadlec připravíme a v oboru vyučíme
nové dodavatele ručních výrobků
z vlny, lnu či jiných ručně zpracovaných přízí. Pro zájemce, kteří se chtějí s řemeslem seznámit, je připraveno mnoho kurzů.
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Výroba perliček je
kulturním dědictvím
V roce 2015 byly učiněny dva důležité kroky k velkému cíli. Výroba perličkových vánočních ozdob v Poniklé
byla zapsána nejprve na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje a poté i na celostátní Seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury ČR.

Krajský seznam nemateriálních statků byl zřízen v roce 2011 a v současnosti se na něm nacházejí 4 položky
(štěpánská koleda ve Studenci, tradice ochotnického divadla ve Vysokém
n. J., výroba ozdob v Poniklé a loutkářství v Libereckém kraji). Na celostátním seznamu je položek celkem
14 a ozdůbky se tak ocitly po boku
titánů typu „Slovácký verbuňk“ nebo
„Jízda králů na Slovácku“.
Seznamy byly vytvořeny po vzoru Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva
(UNESCO) a jejich účelem je
ochrana, zachování a podpora nehmotného kulturního dědictví na území České
republiky. V našem případě
se jedná o zachování unikátního souboru dovedností spojených
s perlařským řemeslem včetně způsobu
organizace práce. Výroba perličkových
ozdob je naprosto ojedinělá i v mezinárodním srovnání, nikde jinde na světě se podobná technologie nevyskytuje.
Položky, které jsou zapsány na celostátním seznamu, se mohou ucházet
o stupeň nejvyšší – zápis do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva, tedy celosvětového seznamu UNESCO. A Poniklá
na seznamu UNESCO, to zní jako sen.
Barbora Kulhavá, Rautis, a. s.

Tipy na akce
v Krkonoších

V muzeu si můžete výrobky zakoupit
a během prohlídky tradiční ruční řemesla i vyzkoušet – od května do září
jsou v interaktivní expozici připravené ruční tkalcovské stavy a kolovraty
a pod vedením lektorky si vyzkoušíte
tradiční řemeslo.

Pochod krkonošské pivní stezky
Vrchlabí, Strážné / 20.–22.5.2016
Krakonošova tržnice
Roztoky u Jilemnice / 9.–10.7.2016
Řemeslný trh pod obry
Hostinné / 17.11.2016
Vánoční jarmark
Jilemnice / 10.12.2016

Doma v REGIONECH
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Se dřevem je spojená i práce Miroslava Chlouby, jeho výrobky si ale jako
suvenýr neodvezete, nicméně ke Krušným horám patří snad ještě víc. Zabývá se repasemi a replikami historických
truhlářských prací. Podílel se na renovaci rámů obrazů v kostele sv. Igná-

Krušnohoří regionální produkt®
Koordinátor: MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. • Značka funguje od roku 2013 •
Počet certifikátů: výrobky (37), služby (3), zážitky (3)

Tři roky s krušnohorskou značkou
V Krušnohoří se regionální značka uděluje od roku 2013. To znamená, že první certifikáty už prošly prvním kolem obnov. To je vždy příležitost k rekapitulaci spolupráce a prověření, zda značka plní svůj cíl. Jelikož o obnovu
požádala většina certifikovaných, koordinátor dostal dobré vysvědčení. A jak jsou na tom certifikovaní? I ti se mají čím chlubit.

Ovoce z Jirkova
Ovocnářská výroba se v našem kraji traduje již od nepaměti. Intenzivní
ovocnářská výroba začala na Jirkovsku
v padesátých letech dvacátého století.
Pěstovaly se zde především jabloně,
hrušně, třešně, slivoně a v menší míře
meruňky. Do šedesátých let minulého
století se sklízelo až více než tisíc tun
hrušek z extenzivních sadů, především
naší krajové odrůdy Koporečky, která
se vyvážela zejména do Německa. Tato
tehdy velmi žádaná odrůda vyklučením
původních sadů téměř zanikla. Město
Jirkov provedlo v roce 2012 obnovu
starého sadu hrušek u hřbitova a vysázelo zde téměř šest hektarů nového
sadu s touto odrůdou. Tím zachovalo
genofond odrůdy původně vyšlechtěné
v obci Koporeč na Mostecku.
K pěstování ovoce jsou zapotřebí i včely. Podporujeme proto jejich
chov i v našem zařízení (včelíně), což
se poměrně daří. Těší nás, že zákazníci se k nám vracejí pro nákup ovoce a ovocných stromků téměř po celý
rok – od června, kdy začneme prodávat
jahody, až do dubna, kdy končí prodej
jablek. Na podzim a na jaře probíhá
prodej ovocných stromků a již přes deset let nabízíme před Vánoci i vánoční
stromky. Zahrádkářům rádi poradíme
s pěstováním ovoce a ochranou ovocných stromů před chorobami a škůdci.

mínka. Nejvíce se nám
osvědčila odrůda Alice, vyšlechtěná nedaleko od nás,
v Kašticích u Podbořan. Veškerou cibuli ručně vytrháváme,
čímž udržujeme její kvalitu a trvanlivost. Spolu se skladováním v klimatizované hale, v prostředí pro ni optimálním, nám tento postup zaručuje,
že cibule vydrží až do další sklizně.

Šikovné ruce
Pestrou skupinu rukodělných výrobků zahajuje paní Drahomila Kramplová se svou Motalinkou.
Techniku přetváření potištěného papíru (ideálně novin nebo
letáků) do materiálu, z nějž se dají plést
košíky jako z proutí nebo pedigu, dovedla k nedostižné dokonalosti. Začíná
motáním ruliček, z nichž na konci vytvoří krabičky i krabice, košíčky, ošatky, obaly na květináče, truhlíky. Výrobky lze barvit i lakovat, aby barevně
ladily s interiérem, zdobit korálky nebo
technikou decoupage.

Krušnohorskou značku má od jejího
počátku i skupina zemědělských podnikatelů v živočišné výrobě. Adolf
Loos získal značku pro Chov plemene limousine „Ze Svaté Kateřiny“, Vaigl a syn s. r. o. pro Údlické kuře a Jiří
Kejř pro Všestudské hovězí od Kejře (jalovice a jateční býky s podílem
krve alespoň 75 % plemene charolais).

Ke značkový produktům patří
od roku 2013 i chov fellských pony
ze Střezova, který patří MVDr. Gabriele Jašurkové Mikutové. Jedná se o původní britské horské a vřesovištní plemeno. Manželé Jašurkovi ze Střezova
u Chomutova s ním začali před více
než deseti lety a momentálně jsou nej-

ce v Chomutově, nejvýraznější stopu
ale zatím zanechal v kostele sv. Václava ve Výsluní, který se postupně vrací
do života ze stavu téměř úplné ruiny.
Miroslav Chlouba zde renovoval nebo
nově vyrobil hlavní dveře, hlavní okna,
dále kulatá okna a všechny vedlejší dveře. Celkem bylo opraveno 60 kusů oken
a zatím 9 kusů dveří, zbylé čtvery dveře jsou ještě renovovány.
V prvním kole krušnohorské certifikace značku získaly i dvě ubytovací
a stravovací zařízení – areál Horského hotelu Lesná a Penzion a ranč
u Matěje.

K tradičním výrobkům na obou stranách Krušných hor od nepaměti patřily výrobky ze dřeva. Jana Rubková
se do značky přihlásila s výrobou tradičních krušnohorských dekorací. Jedná se o rodinnou firmu, která se snaží
o znovuobjevení kouzla tohoto řemesla.

Další zemědělské
podniky

Račetická cibule
Cibule se v Račeticích pěstuje více než
50 let. Její největší výměra bývala 180
hektarů, po revoluci se ale plochy postupně zmenšovaly, protože klesal odbyt, a to i přes kvalitu naší cibule. Pomalu vítězily levnější dovozy, třebaže
se kvalitativně nemohou s našimi výpěstky rovnat. Cibuli pěstujeme ze se-

většími a nejúspěšnějšími chovateli
ve střední a východní Evropě.

Krušnohorské tradice
Naše cibule obsahuje velké množství
silic, proto je její vůně velmi intenzivní
a bez slz v očích se její loupání a krájení neobejde.
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Na přání jsou schopni zhotovit v podstatě jakékoli motivy, prioritou je kvalita výrobků a jejich precizní zpracování.
Ještě unikátnější výrobek je Kouřový
panáček Krušberk, na jehož výrobu získala značku firma NBW s. r. o. z Nové
Vsi v Horách. Jeho fungování je třeba
neznalým osvětlit: „Do dutého tělíčka
se vloží vonný františek, který se zapálí, tělíčko se přiklopí a z úst vychází kouř. Tak si vytváříme příjemnou atmosféru domova. Součástí kuřáčka jsou
tři kusy vonného františka.“

Horský hotel Lesná nabízí ubytování
40 osobám v patnácti pokojích, provozuje velkou restauraci a nabízí možnost
pořádání venkovních akcí až pro 2000
osob. Součástí areálu je budova sloužící
převážně k výukovým a školícím účelům. Při výukových pobytech poskytujeme žákům a studentům zpracované
výukové materiály, PC prezentace, pracovní sešity, pomůcky do terénu související s geologií, ekologií, historií a přírodou Krušných hor. K výuce je možné
využít geologický park, model rašeliniště, arboretum, naučné panely, venkovní
učebnu a Krušnohorské muzeum. Dále
se v areálu Lesná nachází možnost využít multifunkční hřiště s osvětlením
a dětské hřiště s venkovním altánkem.
Penzion Ranč u Matěje najdete 6 km
od Chomutova v klidném prostředí
s horským vzduchem a krásnou přírodou zaručující naprosté soukromí. Návštěvníkům nabízí vyjížďky na koních
do přírody, výuku ježdění v jízdárně,
hraní tenisu v kryté hale. Ve wellness
centru se nachází vířivá vana a infrasauna, na objednávku tam personál
penzionu poskytuje i masáže. Adrenalinové zážitky skýtá jízda na vznášedle a na čtyřkolkách.

Číslo 6 / Rok 2016
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KUTNOHORSKO regionální produkt®
Koordinátor: Spolek kutnohorských podnikatelů • Značka funguje od roku 2016 •
Počet certifikátů: výrobky (9), služby (1), zážitky (1)

KUTNOHORSKO regionální produkt –
benjamínek mezi regionálními
značkami
Na jaře 2016 se rodina regionálních značek rozrostla o další přírůstek.
Region Kutnohorsko, v němž své plány a potenciál spojila dvě starobylá
královská města, Kutná Hora a Čáslav, a malebný venkov, který je obklopuje. Iniciátory byl Spolek kutnohorských podnikatelů, který se stal i koordinátorem nové značky, a mikroregion Čáslavsko, v partnerství s MAS
Lípa pro venkov.

Kromě památek je v kutnohorském
regionu i mnoho míst, kde můžete
trávit volný čas aktivním odpočinkem nebo poznáním.
Zmiňme třeba venkovní
aquapark, zábavní park
Heroland, Městské muzeum nebo Dusíkovo divadlo Čáslav.
Pokud se do našeho regionu vydáte, máte spoustu možností,
kde se ubytovat. Hotel U Kata nabízí
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lovská města Kutná Hora a Čáslav, která je doplněna textem „KUTNOHORSKO regionální produkt®“.
Kutná Hora – okresní město ve Středočeském kraji a významná městská
památková rezervace, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Žije zde zhruba 20 tisíc obyvatel.
Čáslav – české město ležící ve Středočeském kraji
v okrese Kutná Hora, založené v roce 1264 za vlády
Přemysla Otakara II. Žije
zde přes 10 tisíc obyvatel.
Historické jádro města je
městskou památkovou zónou.
Nejstarší dochovanou památkou je románský kostelík sv. Michala z roku
1130, která je dnes součástí chrámu
sv. Petra a Pavla. Historii a přírodní
zajímavosti spojuje zámek a přírodní
park Kačina, nedaleko Kutné Hory.

Doma v REGIONECH
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Železné hory regionální produkt®
Koordinátor: MAS Železnohorský region, z. s. • Značka funguje od roku 2011 • Počet certifikátů: výrobky (55)

Formanská stezka
MAS Železnohorský region (MAS ŽR) koordinuje novou aktivitu regionálních výrobců – FORMANSKOU STEZKU. Jedná se o představení zajímavých míst s možností ochutnat místní speciality od regionálních
výrobců a poznat výrobu tradičních produktů a získat další zajímavé informace o regionu.

O prvních držitelích
značky
Na první certifikační komisi nové značky KUTNOHORSKO regionální produkt byla značka udělena devíti výrobkům, jedné službě v cestovním ruchu
a jednomu zážitku.
Více informací o nové značce viz
www.regionalni-znacky.cz/kutnohorsko
a www.skhp.cz.

O Spolku
kutnohorských
podnikatelů
Kdo jsme?
Myšlenka vytvoření spolku podnikatelů
se v našem regionu objevila v různých
formách již několikrát. Nyní byla převedena ve skutečnost a vznikl Spolek
kutnohorských podnikatelů.

Tento spolek sdružuje podnikatele,
kteří chtějí nějakým způsobem přispět k prosperitě kutnohorského regionu. Podnikatele, jimž není jedno, jak
se v našem městě žije a kam odcházejí zisky z práce místních lidí, a chtějí
se podílet na zlepšování života v tomto městě a regionu.
Proto se jako spolek snažíme přispět
k prosperitě našeho regionu všemi možnými způsoby. Ať už jde o pomoc při
získávání různých dotací, o vzájemnou
podporu podnikání, nebo o různé společensky prospěšné akce, které přispějí k rozvoji Kutné Hory.

Naše vize
Kutná Hora je překrásné město s úžasnými památkami. Naším cílem ale je,
aby do Kutného Hory lidé nejezdili
pouze za historií, ale přitahoval je bohatý život tohoto města.
Náš spolek si klade za cíl přispět
k prosperitě města Kutná Hora ve všech
sférách a vytvářet optimální podmínky pro život a pro podnikání v regionu.
K dosažení toho chceme určitě spolupracovat s Městem Kutná Hora. Chceme podporovat zdejší soukromé podnikání, jak v rámci spolku, tak i mimo
něj, a dále pořádat a podporovat různé společensky prospěšné akce. Naší
ambicí je také v maximální míře využít dostupné evropské dotace. Navázali
jsme a chceme dále rozvíjet i spolupráci s dalšími regionálními neziskovými
organizacemi v regionu.

O regionu
Region Kutnohorsko je velice bohatý na památky a kulturní vyžití. Z památek zmíníme Chrám Sv. Barbory,
Chrám Sv. Jakuba, Vlašský dvůr, Kamenný dům, Kostnici, Zámek Kačina, kostel Sv. Petra a Pavla v Čáslavi.
To je ale jen část památek, které určitě stojí za návštěvu a bližší poznání.

VÝROBKY
David a Martina Lutkovi –
Dílna pod lípou ze Zbraslavic:

Autorská tvorba z lehaného skla
(fusing)

Pavlína Nixbauerová z Vlastějovic:
Přírodní dekorace, věnce

BENEŠ – PEKÁRNA, s. r. o. z Kutné
Hory:
Kutnohorský chléb

Zelená Bohdaneč s. r. o. z Bohdanče
u Zbraslavic:

Ovocné pálenky a likéry a Ovocné
mošty

Dušan Hrčkulák z Kutné Hory:
historicky zařízené pokoje a kompletní wellness vyžití včetně pivních lázní.
Dále je zde například Hotel Opat, Hotel Zlatá Stoupa, Restaurace a penzion
V Pivovaru a mnoho dalších.

Kutnohorský med

O značce
KUTNOHORSKO
regionální produkt

Víno

Městské knihy s. r. o. ze Žehušic:
Stichova horna a Netradiční
nástěnné kalendáře

Vinné sklepy Kutná Hora s. r. o.
z Kutné Hory:

ZÁŽITEK
Radek Herold:

HEROLAND z Březové (zážitek)

O logu

SLUŽBA

Logo značky je tvořeno grafickou částí, inspirovanou chrámem Sv. Barbory
a motivem koruny, symbolizujícím krá-

Hotel U Kata (služba)

KH Hotels s. r. o. z Kutné Hory:
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Duše stezky a její
myšlenka
Formanská stezka navázala na Gurmánskou stezku, která byla oceněna
v soutěži EDEN (Europe Destinations of ExcelleNce) mezi finalisty. Tahounem Formanské stezky je majitelka a provozovatelka firmy EKOfarMA
Horecký Dvůr, s. r. o. v obci Horecký
Dvůr u Jedousova (7,5 km jihovýchodně od Přelouče), paní Anna Marková,
která v ekologickém sadu vybudovala
Ekostezku Země rytíře Sekolíka. Malí
návštěvníci se zde zábavnou formou seznámí s přírodou a dozví se, jak mohou
sami pečovat o životní prostředí. EKOfarMA získala pro svůj produkt Křížaly rytíře Sekolíka certifikát ŽELEZNÉ
HORY regionální produkt®.

Staňte se FORMANEM
Pojďte se projít po Formanské stezce,
která je zasilatelstvím originálních zážitků a provede vás severním okrajem
Železných hor. Staňte se „formanem“
na této stezce a převážejte lidské slovo,
které najdete na informačních tabulích
u jednotlivých výrobců a které následně
zaznamenáte do soutěžní tajenky. Jen
když postupně projdete celou stezku,
odhalíte tajenku, kterou můžete u výrobců vyměnit za certifikát správného
formana. A ještě se dostanete do slosování v rámci Choltických podzimních slavností 28. 9. 2016, kde můžete
vyhrát i zajímavé ceny!

ka, až dojdete do Heřmanova Městce,
kde si můžete prohlédnout třeba stálou
výstavu regionálních výrobků v kanceláři Železnohorského regionu (nad informačním centrem) či židovské
památky. Od místního zámku se vydáte již po zelené
turistické značce přes přírodní park Palác až do Holiček, kde si prohlédnete
farmu Slunečný dvůr. Odtud pokračujete do Janovic,
kde odbočíte na Mladoňovice,
a pak dále do Licibořic, kde nás čeká
Babiččin dvoreček, na kterém vás seznámí s domácími zvířaty a můžete
si zakoupit výrobky z vlny a kanafasu. Po prohlídce dvorečku pokračujte přes obec Rabštejn, odkud jdete
po červené do Sobětuch, odkud za-

Kudy putovat?
Stezka vede jak po značených cyklostezkách, tak i po pěších trasách, a je
dlouhá necelých 40 km. Proto je možné navštívit jednotlivá místa i autem,
nicméně celá trasa je vhodná i pro rodiny s malými dětmi.
Formanská stezka začíná v Horeckém
Dvoře, kde navštívíte zmiňovanou Zemi
rytíře Sekolíka a seznámíte se zde s výrobou křížal, biotechnologiemi Sekol®
od Ventura-Venkov, s. r. o. a Ekopanely®. Odsud se vydáte do obce Jedousov, kde má sídlo společnost EkopanelyCZ, a pokračujete dálw po červené
turistické značce až do zámeckého areálu v Cholticích, kde si můžete prohlédnout zámecké prostory a barokní
kapli sv. Romedia. Po prohlídce zámku navštívíte zámeckou restauraci, kde
můžete ochutnat místní speciality –
Zámecká medová žebra a Choltické
koláče. Posilnění pokračujte po červené dál Choltickou oborou, přes zříceninu ve Svojšicích a rozhlednu Barbor-

skočíme do vedlejší vesnice Stolany se zemědělským družstvem, kde
ochutnáte čerstvé mléko. Pak se vrátíte do Sobětuch a odtud po červené už míříte nakonec našeho putování
do Chrudimi, kde vás čekají poslední
dva výrobci – MOMO Chrudim a jejich plstěné výrobky a alternativní jídelna Kruh zdraví, kde nezapomeňte
ochutnat jejich žitný kváskový chléb.
Pojďte i vy putovat a staňte se správným formanem. Vyluštíte všechna slůvka do tajenky?
Více informací a tipů na zajímavá
místa a akce naleznete na www.zeleznohorsky-region.cz.

Tipy na akce
v Železných horách

Dny Železnohorského regionu
14.–17.4.2016 / Heřmanův Městec
Tradice Železnohorského regionu
18.6.2016 / Areál rozhledny Barborka
v H.Raškovicích
Lughnasad
29.–31.7.2016 / Nasavrky
Svatováclavské kejklování
19.–20.8.2016 / Mladotický mlýn
Chovatelská výstava
17.–18.9.2016 / Svinčany
Babí léto na Železných horách
23.–24.9.2016 / Autokempink Konopáč
Choltické podzimní slavnosti
28.9.2016 / Choltický zámek
Městské slavnosti
1.10.2016 / Heřmanův Městec
Slavnosti jedlých kaštanů
15.–16.0., 18.–23.10.,
25.–30.10.2016 / Nasavrky
Vánoční jarmark Seč
1. adventní sobota / Seč
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Moravský kras regionální produkt®
Koordinátor: MAS Moravský kras, z. s. • Značka funguje od roku 2006 • Počet certifikátů: výrobky (30), služby (12), zážitky (4)

Esence Krasu: ovoce i bylinky
Ovocné aleje, které na jaře obklopí cesty záplavou bílých květů, aby v průběhu léta postupně ztěžkly plody, nejdříve rudými třešněmi, pak žlutými
mirabelkami a nakonec modrými švestkami, hruškami a jablky, jsou typickou ozdobou Moravského krasu.
Na džemy, marmelády a mošty se celá
ta úroda většinou nespotřebuje, a když
se už větve prohýbají, je zřejmé, že nastal čas uchovat plody země typicky
moravským způsobem: založit kvas
a v pravý čas ho vypálit.

„Domácí pálenka prostě na vesnici patří, od dětství pamatuju, že se dělal kvas
z toho, co se doma vypěstovalo,“ říká
Vladislav Vančura. Sedí za stolem v rudické pálenici, kterou provozuje, a nad
hlavou mu visí početné diplomy dokla-

Pohádkové království Moravského
krasu vstupuje do dalšího roku

V neděli 15. listopadu 2015 byla v rámci festivalu Vítání sv. Martina na pódiu
v blanenském zámeckém parku poprvé slavnostně představena nová dětská
knížka nazvaná Neuvěřitelné příhody
šneka Krasíka. Knížka je druhým dílem
stále oblíbenějších Krasíkových příběhů vydaných MAS Moravský kras a je
koncipována podobně jako předchozí
díl: jednotlivé pohádky jsou vyprávěny jazykem dostupným pro nejmenší
čtenáře a příběhy, opět inspirované lidovými pověstmi Moravského krasu,

spojuje oblíbená postavička malého cestovatele a dobrodruha šneka Krasíka.
Dvanáct příběhů nové knihy se odehrává na místech nacházejících se v samém středu Moravského krasu (Suchý
žleb, Rudice), ale i na místech vzdálenějších (Otinoves, Boskovice, Řícmanice). Autorem pohádek je opět slovenský spisovatel a sběratel lidových
pověstí, zakladatel Literárnej spoločnosti Pravé orechové Slavomír Szabó, který se křtu nové knihy zúčastnil.
Město Blansko nebylo pro křest nové
pohádkové knihy zvoleno náhodně.
Jedna z pohádek, nazvaná O statečném rytíři, je totiž zpracováním pověsti o udatném templáři, který s pomocí svatého Martina kdysi zachránil
Blansko před Tatary. Knihu tak v Blansku přivítali dva z hrdinů pověsti: svatý Martin a rytíř templář, kteří již tradičně o blanenských slavnostech sv.
Martina projíždějí městem.

dující vítězství na koštech
v širokém okolí.
Cesta k soukromé pálenici a lihovaru – Vančurova pálenice totiž funguje v obojím režimu a kromě
zpracování kvasu dovezeného
soukromými zájemci o vypálení zpracovává i vlastní či nakoupené ovoce –
v sobě zahrnovala obrovský kus náhody.
„Vlastním malou stavební firmu a potřebovali jsme nějaké skladovací prostory. Areál bývalého kravína, který se nabízel, sice vyhovoval polohou, ale je dost
rozsáhlý, proto jsme přemýšleli o dalších možnostech využití. Jelikož zrovna v té době zrušili v Jedovnicích pálenici, tak jsme si řekli, proč nezkusit
zrovna tohle. A začalo běhání po úřadech,“ směje se Vladislav Vančura.
Myšlenka tradiční pálenice ho vyloženě chytla. I proto se rozhodl právě pro tradiční pálenici, kde se pod
kotlem topí dřevem, jak si ji pamatoval z dětství. „Tak to vždycky bylo –
kdo jel do pálenice, vzal k tomu i pytel dřeva, aby bylo čím topit. Hodně
pálenic dneska přešlo na plyn kvůli pohodlí, ale já jsem zůstal u dřeva.
Na dřevě se pálí pomaleji a je to poznat – pálenka je sladší, zůstává v ní
aroma ovoce. Jen to dřevo si k nám už

Díky nové knize vstupuje projekt Pohádkového království šneka Krasíka, jehož je MAS Moravský kras nositelem,
do sezóny 2016 opět o něco bohatší.
Projekt Pohádkového království
a na něj navazující aktivity si během
prvních dvou let získaly mezi dětmi
i jejich rodiči značnou oblibu, proto
je i letos v rámci projektu připravena
celá řada činností.
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zákazníci vozit nemusí – sháníme si
ho sami,“ vysvětluje pan Vančura taje
výroby ovocné pálenky.
Na sezonu, která je právě v plném
proudu, už má své plány. „Zrovna
teď se nakládala ořechovka –
na tu se musí brát ořechy ještě zelené – pak se bude dochucovat vanilkou, skořicí,
jak má kdo rád. A na půdě
se suší bylinky na bylinný likér.“
Na lahvích už samozřejmě
nebudou chybět nové etikety s modrým logem kapky označující regionální produkt z Moravského krasu. „Rád
bych, aby bylo poznat, že jde o výrobky odsud. Že zkrátka mají něco společného s Krasem, ať už je to místní ovo-

Znojemsko regionální produkt®

ce, ze kterého jsou, nebo právě bylinky
a ořechy,“ vysvětluje majitel pálenice
a dodává: „Rádi bychom se etablovali jako malovýrobci kvalitní pálenky.
Jako pálenice už tuto pověst máme, lidé
jezdí z daleka, doporučí nás známým
a sami se vrací. To pak potěší asi nejvíc,“ uzavírá pan Vančura.

na jejichž konci čeká toho, kdo úspěšně projde všemi úkoly, malá odměna
v truhličce s „pokladem“.
Projektem se letos nechala inspirovat také Moravská zemská knihovna
v Brně, která ve spolupráci s místními knihovnami připravila společná čtení, setkávání nad knížkou Krasíkových
příběhů, výtvarná tvoření s pohádkovou tematikou a soutěže. Více najdete
na stránkách www.krasik.cz.

v Moravském krasu

Turistický pochod Křtinská padesátka

1.10.2016 / Křtiny

Výlov rybníku Olšovec
22.–23.10.2016 / Jedovnice /
www.olsovec.cz
Vítání svatého Martina v Blansku
11.–13.11.2016 / Blansko /
martin.blansko.cz
Silvestr na rozhledně
31.12.2016 / Veselice / www.vavrinec.cz
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Pozvánka do Havlínova mlýna

Koordinátor: Živé pomezí – Krumlovsko-Jevišovicko •
Značka funguje od roku 2012 • Počet certifikátů: výrobky (7)

Hrušovanské slavnosti

Tipy na akce

Již v dubnu 2016 odstartuje hra založená na bázi geocachingu, v níž jednotlivé postavičky z nové knihy provedou rodiny s dětmi po zajímavých
místech regionu. Opět budou zprovozněny dobrodružné stezky vytvořené v rámci rozšíření projektu nazvaného Sedm dní v pohádce, tzv. hledačky,
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Město Hrušovany nad Jevišovkou tradičně pořádá letní slavnosti. V roce
2015 byly spojeny s oslavami 520 let
od založení města a doprovázela je
tak historická vystoupení. Program
začal již v pátek koncertem tria Kateřina Málková (hrušovanská rodač-

ka), Lada Soukupová a Alexej
Aslamas a vernisáží výstavy Hrušovany v minulém století. Hlavní část
slavností pak vypukla v sobotu v poledne průvodem a následnými akcemi
na náměstí. K vidění byly šermířské
souboje, kejklíři, žongléři a komedianti. Návštěvníci měli možnost navštívit
rytířský stan, katovskou či mincovní
dílnu a mohli si také vyzkoušet tradiční řemesla. Program vyvrcholil večerními koncerty Evy a Vaška a Dalibora
Jandy. Přijďte se 18. 6. 2016 podívat
do Hrušovan nad Jevišovkou, jaký program si pro vás město připravilo letos.

Slavnosti chleba
ve Slupi
Slavnosti chleba ve Slupi jsou dnes
již tradiční kulturní akcí. První ročník
se uskutečnil v roce 2005, kdy vznikla
myšlenka realizovat akci, která by zvýšila návštěvnost vodního mlýna, slupské národní kulturní památky. A proč
slavnosti chleba? Chléb jako základní potravina je znám po celá tisíciletí.
Na jeho přípravu se používá mouka,
která je základním produktem mlýna,
v jehož blízkosti se slavnosti odehrávají. Akce se pořádá první zářijovou
sobotu (letos 3. 9.). V uplynulých ročnících byli příchozí návštěvníci vábeni
vůní čerstvého pečiva, klobás, pečínky, burčáku a také sladkých palačinek.
Na návsi byly kromě občerstvení umístěny také stánky historických řemesel.
Zájemci si samozřejmě mohli prohlédnout renesanční velkomlýn, který spravuje Technické muzeum v Brně. Celým

Havlínův Mlýn se nachází v obci Plenkovice přibližně 10 km od Znojma. Nalezneme jej na okraji obce pod Dolním
rybníkem na počátku zalesněného údolí zvaného Hájek. Jde o nejníže položené stavení v Plenkovicích. První písemné zmínky o mlýně se objevují
v roce 1678. V 18. století
dochází k častému střídání
majitelů mlýna. Od roku
1802 byl mlýn po 80 let
v držení rodu Prinzů. Živelnou zkouškou si mlýn
prošel roku 1901, kdy při povodni utrpěla stavba velké škody.
Roku 1933 mlýn koupili manželé Cyril
a Žofie Havlínovi. V noci 16. září 1936
zachvátil mlýn požár, před nímž majitelé sotva zachránili své životy. Ačkoli
se k ohni sjely hasičské sbory z okolních obcí, byly zničeny stroje, zásoby
obilí i mouky. Během čtyř měsíců byl
provoz opraven a vybaven novým zařízením. Za okupace byl mlýn pod přísným dohledem, i přes opatření úřadů
ale mlynář prodával mouku a po válce se mu dostalo uznání za jeho lidský
a vlastenecký přístup.
Změna politických a hospodářských
poměrů v roce 1948 ovlivnila také historii mlýna. Provoz převzaly Středomoravské mlýny a pekárny n. p. a následně
Mlýny a těstárny n.p. Pardubice. Pro ne-

dostatek mletí byl mlýn v roce 1972 zastaven, ale až do roku 1990, kdy jej fyzicky převzali zpět Havlínovi, veden jako
rezerva. Od roku 2000 je mlýn ve vlastnictví paní Lady Veselé (vnučky Cyrila
Havlína, který mlýn vlastnil ve 30. letech 20. století). Paní Veselá společně
s manželem před několika lety započali
opravy za účelem záchrany tohoto historicky hodnotného objektu. Některé části
mlýna se nacházely v havarijním stavu
a dokonce hrozilo zřícení stropu prvního nadzemního podlaží mlýna, který
nesl celou mlynářskou technologii. Velké odhodlání a úsilí manželů Veselých
se vyplatilo. Opravou mlýna se podařilo zachránit původní strojní vybavení
a objekt byl zpřístupněn pro veřejnost
jako mlynářské muzeum.

Od března až do prosince mohou
zájemci mlýn navštívit a zažít tak jedinečnou prohlídku interiéru, na které je průvodce seznámí s historií mlýna a způsobem mletí obilí před 80 lety.
Ve spolupráci s MAS Živé pomezí
Krumlovsko-Jevišovicko byla v prostorách mlýna také zřízena malá expozice krojů Znojemska, která je výstupem
projektu spolupráce zaměřeného na tradice. Při návštěvě znojemského regionu doporučujeme poznat silný příběh
plenkovického mlýna na vlastní kůži.
Kontakt na mlynářské muzeum a fotodokumentaci oprav historického objektu naleznete na www.havlinuvmlyn.cz.

Tipy na akce na Znojemsku

dnem provázely domácí i zahraniční
folklorní soubory, na slavnosti se vystřídalo přes tři sta účinkujících. Během
dalšího ročníku slavnosti čeká na malé
i velké návštěvníky opět bohatý doprovodný program: tradiční pečení chleba v historických pecích, průvod obcí,
vystoupení folklorních souborů, hodová zábava a mnoho dalšího.
Více o tradiční kulturní akci naleznete na www.slup.cz/slavnostichleba.

Hrušovanské slavnosti
18.6.2016 / Hrušovany nad Jevišovkou
www.hrusovany.cz

Božické otevřené sklepy
23.7.2016 / Božice
www.dbv.webnode.cz

Concentus Moraviae
23. a 28.6.2016 / Moravský Krumlov
Mezinárodní hudební festival klasické
hudby. www.concentus-moraviae.cz

Zámecká vinařská romance
30.7.2016 / Jevišovice
www.jevisovice.cz

Bitva o Znojmo
9.–12.7.2016 / Dobšice, Znojmo
www.znojmocity.cz/bitvu-u-znojmazastavi-napoleon/d-45204
Miroslavské meruňkobraní
s jarmarkem u Floriána
16.7.2016 / Miroslav
www.mesto-miroslav.cz
Farmářský jarmark
16.7.2016 / Božice
www.bozice.cz

Vavřinecké putování po sklepech
13.8.2017 / Hrušovany nad Jevišovkou
www.shv.name
Cyklozávody v zámeckém parku
15.9.2016 / Břežany
www.obec-brezany.cz
Babosed – kulinářská soutěž
28.10.2016 / Litobratřice
www.litobratrice.cz
Svatomartinský lampionový průvod
12.11.2016 / Mackovice
ww.mackovice.cz
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Památky, které
stojí za záchranu

Polabí regionální produkt®
Koordinátor: MAS Podlipansko, o. p. s. • Značka funguje od roku 2008 • Počet certifikátů: výrobky (67)

Zlaté Marmošky od Jožky
V nenápadné obci Hlavenec, která
se nachází v blízkosti soutoku Labe
a Jizery, jsme našli pravé zlato Polabí. Paní Šárka Čapková zde vyrábí domácí marmelády a v poslední
době sbírá jedno ocenění za druhým.
Jejím prvním velkým úspěchem byl
v roce 2014 zisk prvního místa v největší marmeládové soutěži na území
střední Evropy – Kunratické jamparádě. Nečekaný úspěch paní Čapkovou
povzbudil, a přestože chválu na své
výrobky slýchala od známých, kolegů a kamarádů, ocenění jí dle jejích

slov „nakoplo“ a začala brát výrobu
více vážně. Doposud největším úspěchem pak je pro Marmošky od Jožky
zisk stříbrného a bronzového ocenění
v obrovské konkurenci mezinárodní
soutěže v Anglii a to v kategorii světových marmelád. Není bez zajímavosti, že se o ocenění ucházeli výrobci
s více než 4 000 vzorky.

Tajemství úspěchu
Pokud vás zajímá, jaké je tajemství úspěchu paní Čapkové, můžeme vám pro-

Podlipansko sází stromy

Od konce října do poloviny listopadu minulého roku dobrovolníci o víkendech vysadili v devíti obcích 396
ovocných stromků starých odrůd a 139
lip, javorů a dubů. Projekt Podlipansko sází stromy III byl finančně podpořen grantovým programem TPCA pro
Kolínsko a finanční spoluúčast měly
i obce. Z těchto prostředků se nakoupily všechny stromy a výsadbový materiál. K realizaci přispěli dobrovolníci svojí prací.
Velké poděkování patří starostům
obcí za organizaci a dobrovolníkům

za jejich práci. Ve všech obcích byla
skvělá atmosféra, vládlo dobré počasí
a na konci čekalo pro účastníky malé
občerstvení.
Ovocné stromy se sázely na Červeném Hrádku podél staré cesty, která dříve vedla na Kunvald. Dále v Křečhoři
podél cesty vedoucí do Štítar. V těchto obcích probíhala výsadba i v minulých letech a je velmi příjemné vidět,
jak se budoucí aleje rýsují v krajině.
V Maloticích probíhala výsadba podél polní cesty na Lhotky. V Polních
Voděradech se obnovovala výsadba
ovocných stromů podél polní cesty
na Ohrádky a lípy se vysadily na pozemek v blízkosti sochy sv. Františka
Xaverského. V Hořanech budou vyrůstat ovocné stromky okolo polní cesty
k rybníku Hořánka.
Duby od první listopadové soboty
zdobí cestu v Osečku, která se dříve
nazývala Široká a bývala císařskou cestou mezi Vídní a Berlínem. V Třebo-

zradit, že jde především o využití přírodních a tradičních
surovin v kombinaci s tajným rodinným receptem.
Maminka paní Čapkové totiž pocházela z Libereckého
kraje, kde na rozdíl od úrodného Polabí mnoho ovoce neroste. Recepty tak zahrnují pro marmelády netradiční ovoce jako mirabelky,
špendlíky kdoule a další. Když pak
paní Čapková před dvěma roky v Hlavenci objevila zapomenuté sady s tímto ovocem, nápad oživit staré recepty
byl na světě. Po prvních úspěších následovalo ucházení se a následné úspěšné
získání certifikátu kvality – regionální
značky Polabí.

Do budoucna
A jaké má paní Čapková plány do budoucna? Přestože jsou pro ni marmelády hlavně koníčkem, nebránila by se jejich výrobě na plný úvazek. Vždyť už
nyní, například před Vánoci, pomáhala s výrobou a přípravou celá rodina.
V plánu je také výsadba nových stromů
a ovocných keřů pro uspokojení poptávky mlsných strávníků. My paní Čapkové a Marmoškám od Jožky přejeme
mnoho dalších tuzemských i mezinárodních úspěchů a jsme rádi, že můžeme zlaté české ručičky podpořit.

vli se sázely ovocné stromy poblíž fotbalového hřiště a javory budou zdobit
další veřejná prostranství v obci. Lípy
nahradí staré ovocné stromy v Milčicích na cestě ke hřbitovu a v Krupé lemují polní cestu směrem k Mrchovině
a na Chotýš ovocné stromy. Na jednotlivých obcích a obyvatelích je nyní další péče o tyto stromy a je nutné popřát,
ať vám stromy dál jen kvetou a rostou.
Kateřina Hejduková
projektová manažerka

Tipy na akce
v Polabí

Hemžení 10.–11.9.2016 / Plaňany
Hemžení je víkend plný her a zábavy.
Adventní slavnosti v Pečkách
27.11.2016 / Pečky
Adventní slavnost v Pečkách spojená
s tradičním jarmarkem, zpříjemní Váš
předvánoční čas a vše bude zakončeno
rozsvícením vánočního stromku.

Na území MAS Podlipanska najdete
celou řadu drobných památek – křížky,
boží muka, zvoničky, kapličky, sochy,
významné hřbitovy či zemědělské stavby. Část z nich stojí na rozcestích či významných místech a připomíná
události dávno minulé, každá má svůj příběh. Některé jsou stavebně v pořádku,
jiné potřebují jen pravidelnou
údržbu a další téměř záchranu.
V lednu 2016 vyhlásilo Ministerstvo
zemědělství dotační program na udržování a obnovu kulturního dědictví
pro památky nezapsané na seznamu
nemovitých kulturních památek. Díky
této podpoře mohou vlastníci těchto objektů žádat o podporu. V půlce března musí být žádosti podané a je třeba
vyčkat na schvalovací proces.
Památek, které stojí za záchranu, by
se jistě na území MAS Podlipanska
našla řada, dovolím si uvést alespoň
tři akce, které se připravují. Jednou
z významných památek je výklenková kaplička se zvoničkou v Molitorově, kterou v roce 1888 dala vystavět
paní Marie Veselá. Další zajímavou památkou je vitická výklenková cihlová

kaplička z roku 1920, která byla vystavěna nad sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1760. Kaplička je ve velmi
špatném stavu a o její záchranu již bylo
učiněno několik pokusů. Dalším projektem je obnova sýpky v Plaňanech,
kde jsou dochovány zbytky Mírkovské
tvrze. První zmínka o tvrzi je z roku
1539. Po různých změnách vlastníků
byl objekt přestavěn okolo roku 1677
na sýpku. V první fázi obnovy je v plánu oprava spojená s výměnou shnilých
a napadených částí krovu a změna krytiny. Tato oprava by měla zásadně zajistit zpomalení rozpadání objetu, které
je způsobeno zatékáním do stavebních
konstrukcí. K obnově a opravě chystají vlastníci i další objekty, které vás
při procházkách či projížďkách Podlipanskem určitě příjemně překvapí novým vzhledem.
Kateřina Hejduková
projektová manažerka
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Toulava regionální produkt®
Koordinátor: Toulava, o. p. s. • Značka funguje od roku 2012 •
Počet certifikátů: výrobky (24), služby (4)

Toulání se sladkým srdcem
Žlutý kabát, červená čepice, torna přes rameno a v ruce hůl, léta opečovávaný kus dřeva, který je mu výtečným společníkem na cestách, v slunečních dnech i nečase, v zimě i za teplých letních večerů. Tak nějak si můžeme
představovat krajánka, muže, který se toulá krajinou od mlýna k mlýnu,
bere kdejakou práci a hlavně s sebou stále nosí vrchovatou nůši historek
a dobré nálady. Krajánek je totiž postavou, která od letoška reprezentuje turistickou oblast Toulava, která se táhne od Tábora na sever k Sedlčanům, na jih k Bechyni a Soběslavi, na západ k Milevsku a na východ k Mladé Vožici.

Krajánkova nůše navíc není prázdná.
Má v ní upečená perníková srdíčka
od Hejhalů z Počepic, hrdých nositelů značky TOULAVA regionální produkt. Krajánek tu není jen proto, aby
se toulal mezi lidmi a vyprávěl historky, ale také aby jim ukázal, co dobrého a krásného se v Toulavě vyrobí. K dnešku je regionálních výrobců
v Toulavě 26 a brzy čekáme na další.
Jedním z těch, kteří před komisí obstáli
loni, byla i paní Romana Punčochářová z Malšic. Ta se o značku ucházela
s výrobky ze včelího vosku a s domácím medem. Včelařit začala spolu
s manželem před pěti lety a na nápad
vyrábět z vlastního vosku svíčky přišla
v Itálii. „Tam jsem poprvé viděla, jaké
se dají dělat svíčky ze včelího vosku –
lisované nebo lité. Některé svíčky jsem
si tam koupila a dovezla domů,“ vzpomíná paní Punčochářová.
Dnes už je výroba v plném proudu
a paní Punčochářová si vybírá po jarmarcích všemožné figurky. Z nich pak
dělá svíčky s různými motivy. U zákazníků jsou její výrobky oblíbené zejména proto, že je dělá ze 100% včelího
vosku bez přidaného parafínu a chemického čištění.
Toulava, jež se před třemi lety zrodila v hlavách několika nadšenců, totiž letos udělala další skok vpřed. Její

jihočeská část se stala oficiální turistickou oblastí Jihočeského kraje podle
nové koncepce cestovního ruchu. Z nápadu několika lidí, kteří svou práci pro
Toulavu dělali zadarmo po večerech,
je tak najednou krajem uznávaná turistická destinace. A to, co v Toulavě
v cestovním ruchu vznikne, Jihočeský kraj vezme a „prodá“ dál. To se samozřejmě týká i regionálních produktů. Snažíme se toulavským výrobcům
a poskytovatelům služeb otvírat dveře na nová a nová místa.
Toulava se k místním produktům
bude snažit přitáhnout zájemce i prostřednictvím cestovního ruchu. Třeba zážitkovou kartou Toulavka, kterou jednoduše získáte v infocentrech
po celé Toulavě i na dalších místech
za vratnou zálohu 100 korun. V letošním roce sdružuje Toulavka 52 turistických cílů a podnikatelů, kteří každému, kdo kartu má, poskytují různé
bonusy a slevy a zároveň si turisty posílají mezi sebou navzájem. Právě členové Toulavky, jako jsou hotel Gold
Chotoviny, Monínec nebo již zmínění
Hejhalovi z Počepic, jsou také držiteli značky TOULAVA regionální produkt. A kromě toho místní produkty,
například právě na Monínci, prodávají turistům.
Jan Sochor, Jiří Kára
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Festival všech chutí, pravá cukrařina
i čerstvé mléko
Toulavští regionální výrobci se mohou v létě těšit na první vlastní velkou
přehlídku všech regionálních produktů. Ta se odehraje v neděli 14. srpna
2016 v areálu táborské Střelnice v rámci
3. ročníku festivalu regionální gastronomie Naše Chutě.
Jedním z těch, jejichž výrobky budete moci na festivalu ochutnat, je biscuiterie a zakázkové cukrářství Sladké
od Blanky. Paní Blanka Lenghardtová se před dvěma lety rozhodla, že je čas začít dělat „pravou cukrařinu“, tj.
s použitím kvalitních surovin a s důrazem na osobitost, originalitu a vyváženost chutí. „Když si koupíte
sušenky v obchodě, už vám tak
nechutnají jako v dětství. Všechno je
plné umělého tuku a náhražek. Proto mám tolik ráda francouzské a belgické sušenky. Tam má jejich výroba
dlouhou tradici a na použitých surovinách se hodně lpí,“ říká paní Blanka
ze Zhoře u Tábora. Její touha po užívání kvalitních a čerstvých surovin byl
ostatně jeden z důvodů, proč zamířila pod křídla Toulavy. Do svých sušenek tak například přidává med od paní
Punčochářové, která je rovněž držitelkou regionální značky Toulava. Někdy
se stane, že se cukrovinky ze Zhoře zatoulají i za hranice nejen Toulavy, ale
i naší vlasti, jak tomu bylo třeba v případě regionálního stánku CzechTourismu
na Veletrhu cestovního ruchu ve Španělsku. A vzhledem k tomu, že paní
Blanka razí heslo „Vaše spokojenost –
Naše radost“ a kvantita výroby u ní nikdy nezvítězí nad poctivou ruční prací,
nezbývá než konstatovat, že slavným
francouzským a belgickým sušenkám
roste v Toulavě zdatná konkurence.

bez konzervantů a chemických úprav.
Do budoucna plánují, že se pustí též
do výroby sýrů, jogurtů a vůbec všeho dobrého, co se dá z mléka vyrobit.
Vás, kdo jste příznivci regionálních
produktů a dobré gastronomie, touto cestou ještě jednou srdečně zveme
na festival Naše chutě. Festival si klade za cíl propojení regionálních pěstitelů s místními restauracemi tak, aby
ze vzájemné spolupráce měly radost
nejen obě zúčastněné strany, ale především zákazník. Ten tak bude mít možnost ochutnat své oblíbené jídlo vyrobené z místních kvalitních a čerstvých
surovin. Výběr a rozmanitost produktů
bude veliká a na své si přijdou děti i dospělí. Nezapomeňte, 14. 8. 2016 v areálu Střelnice a přilehlém parku Velkého
Šancu můžete dát průchod svým chuťovým fantaziím.
Jiří Kára

Tipy na akce
v Toulavě

Řez údolím
2.–6.7.2016 / Tábor – údolí Tismenického potoka. rezbarinaceste.webnode.cz
Divadlo na návsi
22.–24.7.2016 / Sudoměřice u Bechyně
www.tatrmani.sudomerice.cz/stane-se/
Bechyňské doteky
12.–14.8.2016 / Bechyně
www.kulturnidum.cz/klient-451/kino140/stranka-3796/informacia-2257
Prčické posvícení
13.–14.8.2016 / Sedlec-Prčice

Pokud by někdo po degustaci zhořských cukrovinek dostal žízeň a nechtěl ji hasit pivem, může ochutnat
čerstvé mléko z Mléčné farmy Bláhův
dvůr. Manželé Lenka a Roman Kardovi ze Starcovy Lhoty nedaleko Nadějkova se už více než čtyři roky starají
o padesátičlenné stádo krav. Sedlačení má v jejich rodině dlouhou tradici, a tak se rozhodli, že půjdou cestou svých předků. Ve stáji ve Velkých
Heřmanicích chovají především Holštýnky, Červené straky, ale také Švýcarské hnědé krávy. Zde se zaměřují
především na produkci 100% mléka

Naše Chutě
14.8.2016 / Tábor – Střelnice
www.nasechute.cz
Den řemesel
20.8.2016 / Skanzen Vysokých Chlumec
www.muzeum-pribram.cz/cz/skanzen-vysoky-chlumec/poradane-akce/
Bartolomějské posvícení
25.–28.8.2016 / Milevsko
www.milevskeslavnosti.cz
Dožínky na statku
10.9.2016 / Borotín – Barokní dvůr
Borotín
Táborská setkání
16.–18.9.2016 / Tábor
www.taborskasetkani.eu
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kraj blanických rytířů regionální produkt®

Českosaské Švýcarsko regionální produkt®

Koordinátor: ZO ČSOP Vlašim • Značka funguje od roku 2011 • Počet certifikátů: výrobky (28), služby (5)

Nejlepší marmeláda na světě
je ze Čtyřkol
ČTYŘKOLY Kdo umí nejlepší marmeládu na světě? Podle loňského 10. ročníku soutěže The World’s Original Marmalade Awards 2015 je to Romana
Šafránková, majitelka rodinné manufaktury Šafránka ve Čtyřkolech. Z nejprestižnější soutěže marmelád a konkurence dvou tisíc výrobců si přivezla
kromě dvojité zlaté medaile také tři stříbrné a jednu bronzovou. Nejvíce porotcům chutnala citronová marmeláda Mojito.

Romano, kolik druhů marmelád vyrábíte?
Samotných marmelád vyrábíme dvanáct druhů, jejich počet se mění dle
naší kreativity a nápadů. Nejvíce vyrábíme marmelády z citronů, pomerančů

a grapefruitu. Citrusy na výrobu marmelád dovážíme z bio farmy na Sicílii.
V tomto roce jsme vyrobili marmeládu z hořkých pomerančů ze španělské Sevilly. Citrusy dovážíme i z italského Amalfi.

V létě jdou nejvíce na odbyt špekáčky,
klobásy a uzené
STŘIMELICE/BENEŠOV Bezmála třicet let pracuje v oboru řezník-uzenář Jiří Heřman z Hradových Střimelic u Stříbrné Skalice. Jeho špekáčky, klobásy, šunky, paštiky, salámy, zabijačkové pochoutky a pikantní masa
vyrobená podle vlastních receptur můžete zakoupit v podnikové prodejně
na Malém náměstí v Benešově a také v obchůdku v Hradových Střimelicích.
Produkty vyrábíte podle vlastních receptur. Kdy jste na nich začal pracovat?
Po vyučení v roce 1988 jsem pět let
pracoval v několika masných provozech. Od roku 1993 jsem byl zaměstnán
jako řezník hotelové kuchyně Motelu
Konopiště, poté jako kuchař v restauraci U Fleků v Praze. V té době jsem
začal pracovat na vlastních receptech.
Metodou pokus omyl jsem vyvíjel technologii malovýroby uzenin bez použití separátů, konzervantů a dalších chemických přídavků.
Kdy jste začal s vlastní výrobou
uzenin?
V roce 2014, po téměř dvaceti letech experimentování. O tom, že dělám správnou věc, mě přesvědčily neblahé zkušenosti z konvenčních masných provozů.

Čím se vaše výrobky odlišují od konkurenčních?
Masné výrobky z mé dílny obsahují jen
kvalitní maso, které si osobně vybírám
u prověřených dodavatelů. Nepoužívám
žádné polotovary a separáty, i koření si

Doma v REGIONECH

Číslo 6 / Rok 2016

Koordinátor: České Švýcarsko o. p. s. • Značka funguje od roku 2010 • Počet certifikátů: výrobky (33), zážitky (9)

Vyrábíte také extra džemy. Jaké patří u zákazníků k nejoblíbenějším?
Možná o něco více žádané jsou jahodové extra džemy, maliny s tequillou a meruňky s levandulí a medem.
Od většiny výrobců se odlišujete
tím, že se nebojíte experimentovat
s příchutěmi.
Ráda ovoce kombinuji s kvalitními
druhy alkoholu a bylinkami. Nejzajímavější je, když se podaří vyrobit kvalitní marmeládu nebo džem s kombinací obou jmenovaných.
Pověstné je i vaše čatní. Jaké jde nejvíce na odbyt?
Nejvíce lidé vyhledávají chilli čatní
z meruněk, švestek nebo manga.
Na co při své práci kladete důraz?
Největší důraz klademe na kvalitu použitých surovin. Používáme je v bio kvalitě
nebo chemicky neošetřené.
Připravujete pro letošní rok nějaké novinky?
Zkoušíme stále nové příchutě a varianty. Pro letošní rok
připravujeme několik novinek týkajících se zavařenin ze zeleniny a ovoce,
které pocházejí pouze z oblasti středních Čech.

míchám sám. Naprostá většina uzenin je
bezlepková. Nepoužívám „éčka“, konzervanty, barviva, zvýrazňovače chuti nebo
chemii. Udím na bukovém dřevě. Na uzeniny – kromě salámů – používám pouze přírodní střívka. Do mé dílny přichází syrové maso a koření a vychází z ní
výrobky se 100% podílem vlastní práce.
O jaký z vašich výrobků bývá v létě
největší zájem?
V letních měsících jdou samozřejmě
nejvíce na odbyt výrobky, které se dají
grilovat nebo opékat na ohni, jako jsou
například špekáčky a klobásky. A také
naše uzené masíčko.

a zákona o ochraně veřejného zdraví
a řadí se v oblasti kvality mezi jedny
z nejlepších na českém trhu. Více informací na www.mydlarnasafran.cz.

Jehněčí z Hrzína
HRZÍN Kousek od Ratměřic, na loukách kolem Hrzína, se ozývá bečení
desítek ovcí. Christopher Robertson,
majitel Farmy Hrzín, je zastáncem
hospodaření v souladu s přírodou,
s ohledem na blaho zvířat, za minimálního využití mechanizace.
Proč jste se před lety rozhodl pro
chov ovcí a proč právě v Hrzíně?
Vyrůstal jsem na farmě v Anglii, kde jsme chovali šest
set kusů ovcí. Od roku
1995 žiji v České republice a v roce 2003 jsem založil v Praze řeznictví. Hospodaření mi ale chybělo. V roce
2011 jsme s manželkou „objevili“ Hrzín, kde se nám líbilo a kde to
vyhovovalo našemu záměru – farmařit a chovat ovce.

Voňavé České Švýcarsko
Tentokrát bychom vás chtěli pozvat na putování do Českého Švýcarska,
avšak s trošku netradičním průvodcem. Bude jím váš nos. V našem regionu máme již několik regionálních výrobců, kteří produkují krásné a hlavně voňavé výrobky. Ty si můžete zakoupit, u některých
výrobců lze ale nahlédnout i do jejich provozů a dílen nebo dokonce na vlastní nos prožít čichový zážitek. Dovolujeme si vám
nabídnout naše českošvýcarské voňavé menu.

Přírodní mýdla
z mýdlárny Šafrán

Kolik ovcí v současné době chováte? A jaká další zvířata na Farmě
Hrzín žijí?
V současné době se kolem Hrzína pase
kolem osmdesáti kusů ovcí, padesáti
z nich se na jaře narodí jehňata. Dále
chováme drůbež – slepice a sezónně
kachny a husy.
Jaké produkty z jehněčího masa
vyrábíte?
Kromě samotného masa, kde se nejvíc
prodává kýta na pečeni, kotlety na grilování a žebírka, si u nás mohou zákazníci koupit maso na burgry, klobásy
nebo třeba kostky na guláš. Z vnitřností jsou oblíbená játra a ledviny.
V Praze 4 v Nuslích a v Dolních Břežanech máte prodejnu, na www.robertson.cz funguje e-shop. Co dalšího
kromě masa a uzenin u vás zákazníci mohou zakoupit?
Spolupracujeme i s dalšími kvalitními
dodavateli, z regionu například s Podblanickým masem. Kromě jehněčího
masa nabízíme vepřové, drůbeží, telecí,
králičí, ale i ryby, vejce, sýry, máslo,
knedlíky a těstoviny. Po Praze a okolí
poskytujeme při objednávce nad 1 200
korun dopravu zdarma.
Text: Jana Špačková,
foto: archiv ČSOP Vlašim

Jedná se o ručně vyráběná mýdla, které metodou za studena s přídavkem
bylinek s blahodárnými účinky vyrábí Klára Šafránková v České Kamenici. Sortiment mýdel je široký od levandulového, měsíčkové, přes mýdlo

Bylinkové zážitky
z Českého Švýcarska
Jedná se o kurzy domácí kosmetiky
a léčivých přípravků, hojivých mastí,
tinktur nebo odvarů využitelných pro
celou rodinu. Kurzy vede zkušená lékárnice s praxí v oboru a vzděláním
v přírodních vědách. Kurzy mají inspirovat k domácímu tvoření, podporují
kreativitu a navazují na tradici bylinkářství v Českém Švýcarsku. Během
kurzu, který probíhá v rodinném prostředí v blízkosti permakulturní zahrádky, se účastnící učí jak teoretické
základy výroby domácí kosmetiky, tak
praktické dovednosti při výrobě tematických přípravků. Kurz je určen skupině do 10 lidí, je nutné se předem
přihlásit. Více informací na www.irenakubicova.cz.

s kozím mlékem, medem nebo skořicí. Každé mýdlo má vyraženo logo firmy – květ šafránu. Mýdla jsou balena
ručně a co nejvíce v souladu s přírodou. Výrobky jsou certifikovány podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady o kosmetických přípravcích

Jemná přírodní
kosmetika Eoné
z Krásné Lípy
Přírodní kosmetika Eoné z Krásné
Lípy vám nabízí své poklady v podobě těchto výrobků: šípkový čistící olej,
sprej na čištění vzduchu Jasánek, absorbér a éterický olej Aeolus. Certifikovaný výrobek Jasánek je
výborný pro prevenci zánětů dýchacích cest, šípkový
čistící olej má výrazné regenerační účinky a absorbér mušlička s éterickým
olejem Aeolus, který je složen z éterických olejů borovice, jedle a smrku, působí příznivě na dýchací potíže. Více informací
na www.eone.cz.

Mýdlárna Rubens
Paní Miloslava Hrachovcová z obce
Růžová, která se nachází v krásném
prostředí Národního parku České
Švýcarsko, získala certifikát na výrobu přírodních bylinkových mýdel,
bylinkových olejů a tuhých šamponů. Mýdla jsou
vyráběna pouze
z látek vyskytujících se v přírodě a ručně,
tzv. zastudena,
což zaručuje zachování všech
výživných složek v mýdlech.
Po předchozí dohodě je možné si objednat prohlídku mýdlárny s výkladem a ukázkou výroby přírodního
mýdla. Více informací na www.mydlarnarubens.cz.

Nobilis Tilia
Nobilis Tilia je česká společnost se sídlem ve Vlčí Hoře, v malebném pro-
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středí národního parku České Švýcarsko, která se zabývá vývojem, výrobou
a prodejem čistě přírodní léčebné i pěstící aromaterapeutické kosmetiky. Certifikát získala na výrobu této přírodní
kosmetiky. Mezi její produkty patří turistická hojivá mast, sprchové gely aromaoleje, přírodní deodoranty nebo bylinný čaj Vlčihorská zahrádka. Nobilis
Tilia používá v nejvyšší možné míře
suroviny z ekologického zemědělství,
naprostá většina produktů je certifikována jako přírodní kosmetika nebo bio
kosmetika. Je-li to možné, k výrobě nepoužívá konzervanty ani syntetické látky. Pro uchování kvality citlivých bioaktivních látek využívá obaly z tmavě
fialového skla. Společnost pořádá řadu
vzdělávacích kurzů i akcí pro veřejnost, například červnové Svatojánské
slavnosti na Vlčí Hoře. V letní sezóně zde také můžete navštívit a s průvodcem si prohlédnout bylinnou permakulturní zahradu. Více informací
na www.nobilistilia.cz.

Tipy na akce

v Českosaském Švýcarsku
Zahájení turistické sezóny
České Švýcarsko / 23.4.–24.4.2016
www.ceskesvycarsko.cz
Dny řemesel
Dolský mlýn u Vysoké Lípy /
23.6.–26.6.2016
Ukázky starých lidových řemesel,
exkurze a kulturní program
www.npcs.cz
Svatojánské slavnosti bylin
Krásná Lípa – Vlčí Hora / 24.6.2016
www.os-nobilis.cz
Tolštejnské krasodění
Jiřetín pod Jedlovou / 5.8.–14.8.2016
Řemeslné dílny, paličkování, pletení
Tolštejnské slavnosti
Jiřetín pod Jedlovou / 13.8.2016
www.tolstejnskepanstvi.cz
Den Českého Švýcarska
Krásná Lípa / 27.8.2016
www.krasnalipa.cz
Loretánské slavnosti Rumburk –
Loreta / 17.9.2016
www.tolstejnskepanstvi.cz
Cestovatelský ekofestival
Krásná Lípa / 12.11.2016
www.sedm-divu.cz

Doma v REGIONECH
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Jeseníky originální produkt®
Koordinátor: MAS Horní Pomoraví, o. p. s. • Značka funguje od roku 2010 •
Počet certifikátů: výrobky (76), služby (22), zážitky (19)

Levandule jako způsob obživy
i vyznání lásky Provence
Levandule je léčivá bylina, jejímž
pěstováním proslula především oblast Provence ve Francii. Pohlednice
z ní ukazují dlouhé fialové řady silně
aromatické rostliny, používané v kosmetickém průmyslu, potravinářství
či v medicíně. Že se levandule nezabydlela pouze ve Francii, ale expanduje dále do světa, dokazuje podnikání Lukáše
Drlíka a jeho přítelkyně Veroniky Pejšové, kteří začali v Bezděkově na Mohelnicku tuto květinu sázet a sklízet ve velkém.
Bezděkovská levandule nese od dubna roku 2016 značku HANÁ regionální
produkt®. Už od roku 2015 má i značku
sousedního regionu, JESENÍKY originální produkt®, na jedinečnou Levan-

dulovou kavárnu. Jak na
poli, tak i v kavárně hraje
levandule hlavní roli, a to
nejen v názvu, ale hlavně
jako jedna z hlavních ingrediencí tamějších dobrot. Kavárna se stala výjimečným místem, kde aromatická bylina nejen voní, ale
i chutná. V limonádě, kávě, výtečná je i levandulová bábovka.
„Svoji produkci chceme zužitkovat, takže kavárna je logickou součástí našeho podnikatelského záměru.
Primární je pro nás zpracovat levanduli
do jídla a nápojů. Máme v plánu vyrábět vlastní produkty, jako je například
levandulový sirup, který chceme dále
nabízet do obchodů,“ objasňuje zakladatel kavárny Lukáš Drlík.

Ruční papírna
má živá přání
s překvapením
Jak je složité vytvořit živý papír, vědí
v Ruční papírně ve Velkých Losinách.
Vyrábějí tam přáníčka, která lze zasadit do hlíny a čekat, až vyklíčí rostlina. Papírna svým nápadem zaměstnala i odborníky z Výzkumného ústavu
rostlinné výrobna jeho genové banky.
„Hlavní rozdíl mezi výsevným páskem a rostoucím přáníčkem je ve způsobu zpracování do ručního papíru. Semínko je nějakou dobu namočené, což
podporuje jeho klíčivost. Při použití nevhodného druhu semínko vyklíčí dříve,
než se z něj stane přáníčko,“ vysvětluje ředitel Ruční papírny ve Velkých
Losinách Petr Fouček.
Trvalo několik měsíců, než se podařilo první přáníčko dostat k zákazníkům.
„Kromě selekce semínek jsme museli
zkrátit mokrou cestu. Dva až tři měsíce jsme se zabývali mechanickou částí, ta botanická trvala další měsíce,“ podotýká
Fouček s tím, že se dokonce obrátil na genetiky Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze. „Páni
profesoři byli šťastní, protože
získali téma pro další bádání. Poskytli nám cenné rady. Dnes už víme,
že když semínko hodíme do vody,
do konce pracovní doby vytvoří bílkovinný obal a je pro naše účely nepoužitelné,“ popisuje ředitel.

Podobně jako lidé devatenáctého a první poloviny dvacátého století se i dnešní
návštěvníci Jeseníků mohou svézt parním vlakem. Cesta s romantickou atmosférou plná páry a sazí vede z Třemešné
do Osoblahy. Na projížďky Osoblažským výběžkem vyráží parní lokomoti-

Tipy na akce
v Jeseníkách

Zámek v Janovicích – slavnostní
zahájení turistické sezóny
11.6.2016 / Zámek Janovice
u Rýmařova. www.muzeumrymarov.
cz/zamekjanovice.html
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Koordinátor: Hranická rozvojová agentura, z. s. • Značka funguje od roku 2012 •
Počet certifikátů: výrobky (18)

Slavnosti Minipivovaru Kolštejn
2.7.2016 / Branná, náměstí
Jarmark značky JESENÍKY originální
produkt® s kulturním programem.
www.pivovarkolstejn.cz
Středověké odpoledne na hradě
Brníčko
5.7.2016 / Brníčko, hrad a okolí

Středověké odpoledne zaměřené
na středověk za účasti nejen
dobových řemeslníků a šermířů

www.regionalni-znacky.cz/jeseniky/cs/
zazitky/detail/1121/stredoveke-odpolednena-hrade-brnicko? k=zazitky

Ramzovská pouť
6.–7.8.2016 / Ramzová

www.regionalni-znacky.cz/jeseniky/cs/
sluzby/detail/865/penzion-u-sv-rochastylovy-pezion-ramzova? k=sluzby
Pekařovská pouť
13.–14.8.2016 / Pekařov
Koná se k svátku Nanebevzetí Panny
Marie, seznamuje s církevní poutí,
oblastním folklórem, řemeslnou
výrobou a odhaluje tradici výroby
varhan a flašinetů vč. Mezinárodního
setkání flašinetářů. vresovka.cz
Víkend v papírně
13.–14.8.2016 / Velké Losiny
Tradiční akce v areálu unikátní živé
památky Ruční papírny ve Velkých
Losinách. www.rpvl.cz

Mistrovství České a Slovenské republiky
v rýžování zlata
19.–21.8.2016 / Zlaté Hory
Mistrovství ČR a SR v rýžování zlata
a 23. ročník soutěže O putovní zlatou
pánev starosty města. Součástí bude
doprovodný kulturní program a program pro děti. zlatehory.cz
Mezinárodní výstup na Králický Sněžník
3.9.2016 / Stříbrnice
www.nakralickysneznik.cz

Pro zákazníka, který si „živé přání“
zakoupí, je překvapením, co z něj vyroste. Mezi vhodné rostliny patří svazenka nebo aksamitník. „Přijít na to,
které rostliny jsou pro vznik speciálních přáníček vhodné, nás stálo mnoho úsilí, nechceme proto zveřejňovat,
které druhy používáme. Je to hra,“ uzavřela Chromková.
Ruční papír Losín z manufaktury
nese regionální značku JESENÍKY
originální produkt®. Objekt je zapsaný na seznamu národních kulturních
památek ČR.

Doma v REGIONECH

moravská brána regionální produkt®

Prodejna v Hranicích má nový kabát
V prodejně regionálních produktů v IC
Moravská brána na zámku v Hranicích
najdete výhradně produkty nesoucí
značku kvality MORAVSKÁ BRÁNA
regionální produkt®. Ty si zde samozřejmě můžete nejen zakoupit, ale také
ochutnat. V sortimentu naleznete regionální med a medové výrobky, lučické
mošty nebo křížaly z jablek a hrušek.

Mariánská pouť
13.–14.8.2016 / Branná
Tradiční Mariánská pouť spojená
s oslavami 400 výročí kostela
sv. Archanděla Michaela.
www.poutbranna.cz

Návrat do století páry po Osoblažské
úzkokolejce
va s otevřenými výletními vozy, vagóny
pro cyklisty i milovníky piva a vozem
pro imobilní cestující. Sezóna začíná s příchodem května. V červnu jezdí souprava tažená parní lokomotivou
vždy o sobotách, v červenci a v srpnu rovněž o nedělích a ve svátky. Zájemcům o netradiční svezení na kolejích patří také první tři zářijové soboty.
Úzkokolejka existuje od roku 1898,
v provozu je tedy téměř 120 let. Parní
vlaky pro turisty začaly jezdit v roce
2004 a od té doby se těší velké oblibě. V jubilejním roce 2014 převezl
parní vlak více než 5 tisíc cestujících.
Kapacita jedné soupravy činí 150 lidí.
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Oživený bunkr
24.9.2016 / Malá Morava, bunkr K-S5
U potoka
Certifikovaný jesenický zážitek připomínající nejen historii, ale i ducha doby
a příběhy lidí. www.ks5.cz
Týden Vincenze Priessnitze
3.–9.10.2016 / Jeseník, Priessnitzovy
léčebné lázně
Tradiční oslavy narození zakladatele
moderní vodoléčby. www.priessnitz.cz
Vánoce v papírně
10.–11.12.2016 / Velké Losiny
www.rpvl.cz

Dále kozí i kravské mléčné výrobky,
svatební koláčky a také pecáky, koláče, jejichž tvarohová náplň se nemaže
na povrch koláče, nýbrž vkládá dovnitř.
Pecáky jsou založeny na domácí receptuře a jsou vyrobeny z velmi kvalitních
surovin (másla, rumu, tvarohu apod.).
Dalším nabízeným produktem je originální partutovické cukroví s bramborovou bábovkou. Recept na bramborovou bábovku je vlastním receptem.
Vznikl díky touze členů družstva využít brambory, plodinu, kterou již tradičně pěstují a pro kterou získali značku MORAVSKÁ BRÁNA regionální
produkt®. Šperky, dřevěné spony a dřevěné dekorace jsou zástupci produktů nekonzumovatelných a estetických.
Skleněné a porcelánové šperky nesoucí název Mannas pocházejí z dílny sochařů MgA. Světlany Manny a Mgr.
Art Matúše Manny. Výjimečnost šperkům, sochám a dekoracím Mannas dodává kvalitní materiál, který je precizně

zpracován. Každý detail sochy je důmyslně promýšlen od počáteční kresby návrhu přes ruční tvarování materiálu až po konečné dolaďování.
Obchůdek je ale otevřen i dalším výrobkům z rodiny regionálních značek.
Letos na jaře prošel interiér IC Moravská brána drobnou obměnou a návštěvníci se zde tak mohou cítit jako
na zámku. I posezení v malé kavárně
je daleko útulnější. Hranický zámek,
ve kterém obchůdek sídlí, je pozdně
renesančního zevnějšku, původně byl
ale vybudován jako středověká tvrz,
a přestavěn a rozšířen byl až za vlády
Pernštejnů. Dnes patří zámek k nejkrásnějším stavbám svého slohu na Moravě. V prodejně a kavárně mohou návštěvníci zakoupit a ochutnat všechny
regionální produkty, z nichž doporučujeme především neodolatelnou bramborovou bábovku a výborné kvasnicové
pivo Svatovar z Lipníka nad Bečvou.

V kavárně čepujeme 11° Svatovar světlý (oceněn na Chmelových dožínkách
2009 1. cenou návštěvníků a Cenou
muzikantů), který vyniká svou jemně nasládlou chutí přecházející v příjemnou hořkost. Novinkou v prodejně
je 13° Svatovar kouřový, jehož zvláštností je specifická chuť, která jej odlišuje od všech ostatních v Lipníku
vyráběných piv. Tato chuť je docíle-

na použitím směsi z kouřového, mnichovského, českého plzeňského a karamelového sladu.
Rekonstruovanou prodejnou chceme
povzbudit zájem lidí o regionální výrobky. Chceme, aby se zákazníci cítili v prodejně a kavárně příjemně
a měli možnost ocenit kvalitní výrobky, které vznikají
v oblasti Moravské brány.
V nekuřácké kavárně je
návštěvníkům k dispozici
bezdrátové připojení k internetu a počítač s přímým
přístupem k internetu. Další
službou, kterou v IC Moravská brána nabízíme, je půjčování kol a koloběžek s příslušenstvím v podobě
cyklistických přileb pro děti i dospělé
a dětských sedaček. Naleznete zde i Turistické informační centrum Hranice.
Výběr produktů budeme pro naše
zákazníky neustále rozšiřovat nejen
o nové výrobky naší značky, ale také
o regionální produkty držitelů ostatních značek. V polovině letošního roku
bude vyhlášena již pátá výzva k podá-
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vání žádosti regionálních producentů
na získání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.
Jeden z držitelů značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®,
Farma Kozí Hrádek z Vysoké u Hustopečí nad Bečvou, je zapojený
i do projektu Poznej svého farmáře. Třetí ročník
projektu letos pro Ministerstvo zemědělství organizuje nově zřízená
příspěvková organizace
ministerstva – Zařízení služeb MZe s.p.o. Do projektu je
vybráno celkem 13 malých rodinných
farem ze všech krajů České republiky.
Jednotlivé akce budou probíhat ve vybraných termínech od června do října. Cílem projektu je pomoci s propagací malým rodinným farmám tak,
aby se zlepšila jejich ekonomika a soběstačnost. Projekt se snaží přilákat
pozornost lidí, nabídnout produkty
od místních farmářů, představit jim
regionální farmáře a ukázat nejrůznější farmářské techniky.

Doma v REGIONECH

Číslo 6 / Rok 2016

orlické hory originální produkt®
Koordinátor: MAS POHODA venkova, z. s. • Značka funguje od roku 2007 • Počet certifikátů: výrobky (29)

Originální řemeslo i kvalitní potraviny
z Orlických hor
Značka ORLICKÉ HORY originální produkt® je v Orlických horách a Podorlicku udělována už téměř deset let. Za tu dobu bylo vydáno necelých padesát certifikátů pro nejrůznější výrobky a přírodní produkty. V současné
době je oceněných produktů na třicet, jednu polovinu tvoří řemeslné výrobky a druhou potraviny a přírodní a zemědělské produkty.

Nejdéle mají značku rokytničtí podnikatelé Ladislav Hemrlík pro brašnářské výrobky a Marie Kalousová pro
své pečivo. Mezi prvními oceněnými
byly i Chráněné dílny Kopeček z Bartošovic s certifikáty pro tkané výrobky
a keramiku. Od roku 2007 má certifikát
i Med a výrobky ze včelího vosku
od Lenky Skalické z Kameničné u Žamberka a Ovocné pálenky z Podorlické
sodovkárny z Rychnova
nad Kněžnou.
Od roku 2008 jsou certifikovaná Synkovská jablíčka z OVOCNÝCH SADŮ SYNKOV s. r. o., tedy více než dvacet
základních jablečných odrůd a prošlechtěné mutace nebo odrůdové klony se specifickými názvy. Chráněné
dílny Kopeček rozšířily svůj certifikovaný sortiment o košíkářské výrobky
a certifikát poprvé získal i Karel Jirsa
pro své nezaměnitelné pečlivě vysoustružené dřevěné hračky, hlavně káči
a joja, ale také kolotoče a různá vozítka.

V roce 2009 přibyly exkluzivní reprezentantky krajkářského řemesla, nebo
spíše umění, Jiřina Rejentová, která
se specializuje na paličkované šperky,
a Jana Štefková, která vedle moderních
oděvních doplňků paličkuje i obrazy
např. s vánoční tematikou. Stejně dlouho mají značku ORLICKÉ HORY
originální produkt® i Ryby
z podhůří Orlických hor
z Kolowratského rybářství
v Opočně a Pivo z Městského pivovaru v Rychnově nad Kněžnou.
Od roku 2010 nese značku
Deštenský chléb Karla Reznera. Kvasový chléb žitno-pšeničný s obsahem 70% žitné mouky. K výrobě
se používá třikrát vedený žitný kvas,
který si pekárna vyrábí sama. Pekárna
nepoužívá žádné emulgátory, barviva,
konzervanty, apod. Chléb je vyráběn
ručně a pečený je s láskou.
V roce 2012 se certifikované výrobky rozšířily i o Stoly a židle se značkou KAPLAN DESIGN z Orliček,
které představují spojení sofistikovaných, a přesto minimalistických prvků, za použití jedinečných přírodních
materiálů. Výrobky nesoucí toto označení reprezentují vrchol současného
světového designu.
Povzbudivým příkladem, jak lze
úspěšně podnikat v souladu s přírodou v krásném prostředí horské vesnice Rampuše je rodinná farma Petra

Sokola, která se od roku 2012 může
právem chlubit značkou pro mléčné
i masné výrobky. Navíc ještě provozují i rodinný penzion a své výrobky
zavážejí i daleko za hranice regionu.
Od roku 2012 má značku také Med
a včelařské produkty z Brocné od rodiny Moravcových, Staročeský pivovárek
z Dobrušky pro Rampušáka a Dobrušskou jedenáctku a Milan Švorc pro Staročeské novoměstské čaje.
Rokem 2013 je datován certifikát pro
Meziříčské knedlíky Josefa Grygara
z Českého Meziříčí – houskové, bramborové, ovocné, chlupaté, špekové, bramborové plněné uzeným masem a karlovarské, bramborové šišky i halušky.
Certifikát od roku 2013 mají i Autorské plstěné šperky a plastiky Iry
Smolkové. Jsou tvořeny prvotřídní vlnou ovcí chovaných na ekofarmě v Orlických horách, Ira Smolková se takřka
výhradně zabývá zakázkovou tvorbou
a objevuje téměř neomezené možnosti
vlny jako dokonalého materiálu.
Dalším kreativním držitelem certifikátu na umělecko-řemeslné produkty je
Josef Doskočil z Mezilesí. S manželkou Janou vyrábějí Šperky nejen pro
Kačenku – letované originály z polo-

drahokamů. K mání jsou buď v internetovém obchůdku, nebo na jarmarcích, je možné si i objednat šperky
nebo celé sady podle vlastního zadání.
V roce 2015 se řady certifikovaných rozšířily o celou pětici výrobců.
Jiří Langr z Líšnice dostal certifikát
na Žitné perníčky, které se prezentují i jako zajímavý suvenýr. Hrnčířské
výrobky Petry Bláhové jsou charakteristické modrobílou glazurou. Jedná
se o ručně točenou, atestovanou keramiku v provedení bílá a modrá glazura, s bílým, modrým a červeným dekorem, Petra Bláhová s láskou a vtipem
vyrábí hrnečky, podšálky, cukřenky,
konvice, misky, džbánky, zvonečky,
svícny, aromalampy i klíčenky.
Jiří Pácha a jeho Farma pod lípou má
certifikát na Mléko a mléčné výrob-
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ky. Farma byla založena v roce 1991,
majitelé zakoupili hospodářské budovy
v Rokytnici v Orlických horách a začali s chovem dojných krav plemene
českého strakatého skotu. Hospodaří
zhruba na 130 ha a každý den se starají o cca 100 ks dobytka, několik koní
a dalších hospodářských zvířat.

Doma v REGIONECH

Číslo 6 / Rok 2016

Prácheňsko regionální produkt®
Koordinátor: MAS LAG Strakonicko, o. s. • Značka funguje od roku 2010 •
Počet certifikátů: výrobky (55), služby (6), zážitky (1)
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Nejnovější držitelé značky
PRÁCHEŇSKO regionální produkt®

Vodní mlýn Hoslovice
Jedinečně dochovaný nejstarší vodní mlýn v Čechách najdete nedaleko
Strakonic. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 1. března 2005
odkoupení technické památky vodního mlýna v Hoslovicích do vlastnictví
Jihočeského kraje a předalo majetek do správy Muzea středního Pootaví
Strakonice, které je jím zřizováno.

Manželé Geržovi ze Sedloňova vyrábí Bylinné produkty z Orlických
hor. Všechny zpracovávané bylinky
pochází z okolí jejich horské samoty
v nadmořské výšce 720 m. Příroda je
zde absolutně nedotčena intenzivním
zemědělstvím či průmyslem, sbírání
a zpracování bylinek je ruční. Sirupy vznikají louhováním konkrétní byliny. Přidává se pouze cukr a kyselina citrónová.
A konečně Jan Šeda a Barbora Šedová Bednářová mají certifikáty na výrobky, které vznikají v Ateliéru zvonaře a hrnčířky v Deštném v Orlických
horách. Zvonař Jan Šeda vyrábí z bronzu odlévané zvonky a zvony. V ateliéru
je možné po předchozí domluvě absolvovat i přednášku o zvonech a zvonařích. Paní Barbora má bohatý hrnčířský
sortiment užitkové i dekorační keramiky. Pro regionální značku ale vybrala
originální výrobek, který pojmenovala
srkáček. Je to nádobka podobná lázeňským pítkům, ze které se pije přes trubičku. Srkáček si zamilují hlavně děti.
Více informací o certifikovaných
produktech i místech, kde je můžete
nakoupit, najdete na www.regionalni-znacky.cz/orlicke-hory.

Tipy na akce
v Orlických horách

Zvonečkový jarmark
16.–17.7.2016 / Deštné v Orl. horách –
Ateliér Zvonaře a Hrnčířky
Zvonečkový jarmark aneb Slavnosti
zvonkohry: divadla, zvonečková víla,
hra na zvonkohru a program pro rodiny
s dětmi. www.atelierdestne.cz

Ve spodní části obce Hoslovice u potoka stojí tři stavby, jejichž návštěva jakoby nás přenesla do dob dávno minulých.
Areál unikátního hoslovického mlýna
tvoří původní mlýnice s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola, všechny
kryté došky, roubené či zděné ze smíšeného zdiva. Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a louky.
Vzhledem ke středověkému původu
vsi Hoslovice (podle písemných zmínek existovala již v roce 1352) stával na stejném místě mlýn již v době,
ze které nemáme o jeho existenci písemné záznamy. První doložená zpráva je z Berní ruly z roku 1654. V ní
je uvedeno, že zde byl „mlýn o jednom kole a 16 strychů pole“ a osedlým byl Tomáš Mlynář. Stromy, použité
v konstrukci stropu sýpky, byly pokáceny v letech 1568 až 1569. Mlýn tedy
stával v tomto místě již před více než
čtyřmi sty lety.
Zmínka o mlýnu o jednom kole
se objevuje později ještě v Tereziánském katastru z roku 1748 a ve sčítání

Tipy na akce
v Prácheňsku

Dětský den / 16.7.2016 / Hoslovice
Dožínky / 13.8.2016 / Hoslovice
Konopická / 3.9.2016 / Hoslovice
Den mlynářů / 17.9.2016 / Hoslovice
Zlatý posvícení / 8.10.2016 / Hoslovice

lidu v roce 1905. Mlýn byl
stále v provozu až do roku
1982, a to včetně archaického
vybavení. Způsobila to politická situace v České republice po roce 1948,
kdy se utiskovaná rodina mlynářů Harantových odvrátila od veřejného života a lpěla na tradicích.
Muzeu středního Pootaví se díky přeshraničnímu projektu Středověký vodní mlýn v Hoslovicích, jihočeský skanzen I. etapa, podpořenému z programu
Iniciativy ES INTERREG IIIA ČR-Rakousko, podařila celková obnova mlýna
a v roce 2008 jej uvedlo do provozu,
včetně revitalizace rybníka a mlýnského náhonu. Areál se tak stal vhodným
pro ukázky tradičních řemesel, zemědělské výroby a místního zvykosloví.
V roce 2012 pak byla otevřena nová
budova technického zázemí v těsné
blízkosti středověkého vodního mlýna, a to tak, aby nenarušila celkový ráz objektu. Zázemí včetně informačního centra s prodejem suvenýrů,
občerstvením, přednáškovým sálem
a dalšími službami od té doby zpříjemňuje a zpestřuje návštěvníkům pobyt na mlýně. Součástí je také nová
stálá etnografická expozice Ze života
šumavského Podlesí. Představeny jsou
i tradiční pokrmy regionu, skladování
a úprava potravin a zvykosloví během
kalendářního roku. V roce 2015 získal historický vodní mlýn Hoslovice
certifikát PRÁCHEŇSKO regionální
produkt v kategorii zážitky.

Prácheňská značka má mezi držiteli jeden unikát, a sice televizní stanici. Je jí
TV Prácheň, kterou provozuje Prácheňská televize s.r.o.. Ta se zaměřuje především na výrobu dokumentárních
a časosběrných filmů, televizních reportáží i propagačních videí včetně vícejazyčných verzí. Pravidelně rovněž připravuje televizní týdeník Toulavé boty,
který propaguje zážitkovou turistiku na
Prácheňsku. Tento pořad je šířen celostátně na satelitu, v kabelových sítích
i z pozemních vysílačů a na internetu
prostřednictvím www.regionalnitelevize.cz. Redakční tým
Prácheňské televize s.r.o.
tvoří skupina profesionálů
s dlouholetými zkušenostmi. Diváci díky nim dostávají pravidelné tipy na výlety, pozvánky na akce i poučení
o gastronomických specialitách.
Má-li nějaké ubytovací zařízení genia loci, je jím rozhodně rodinný Penzion u Sv. Jana v Kraselovském Dvoře v oblasti zvané Šumavské Podlesí.
Jedná se o nově zrekonstruovaný objekt původní tvrze, kterou roku 1679
koupil Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé vsi, světící biskup pražský a probošt
svatovítské kapituly. Spojením s Němčicemi vytvořil z obou rodový statek.

Současná podoba vychází ze stavu zámečku, který byl roku 1837 vystaven na
troskách, a který sloužil jako administrativní budova ke správě statků rodu
Chanovských. Během druhé poloviny
20. století zámeček sloužil pro potřeby
místního JZD. To ho v 90. letech opustilo
v dezolátním stavu. V současné době
je alespoň část původního dvora po náročné rekonstrukci a původní tvrz vítá
své hosty pod názvem Penzion U sv.Jana. Na návsi Kraselova se totiž nachá-

zí socha sv. Jana Nepomuckého, nalevo
od sochy je hlavní brána do Kraselovského Dvora.
V penzionu jsou k dispozici 4 čtyřlůžkové pokoje, 2 pokoje pro dvě dospělé osoby a dvě děti, z nichž jeden
je koncipován jako částečně bezbariérový. V přízemí penzionu je pro hosty
k dispozici společná plně vybavená
kuchyň a jídelna. Penzion je vhodný
zejména pro cyklisty, rodiny s dětmi,
svůj klid tu ale naleznou i jednotlivci
či páry. Objekt je nekuřácký, část dvora je vyhrazena soukromému parkovišti, dále zde najdete krb, gril, ohniště,
rybník, fotbalový plácek a další.

Klasické kynuté koláče jsou snad
nejoblíbenější moučník, Hančiny koláče z Chlumu jsou pečeny v malé rodinné provozovně v Chlumu u Blatné.
K pečení se snaží používat ingredience, které pocházejí z regionu nebo alespoň z oblasti jižních či západních Čech.
Z Horažďovic odebírají mouku certifikovanou značkou Šumava, vejce nakupují na místních farmářských trzích či
od soukromých malododavatelů, máslo a ostatní produkty z mléka od českých dodavatelů (Madeta, Mladá Boleslav). Ke zdobení a plnění používají
převážně náplně z Chelčic (Zeelandia).
Koláče jsou plněny tvarohem, mákem,
povidly či jinými náplněmi mnohdy dle
přání zákazníka. Ti si mohou objednat
libovolné množství koláčů pro různé
příležitosti, peče se na svatby, hostiny
i rauty. V Blatné má paní Merhautová
vlastní prodejnu (Náměstí míru 209,
388 01, Blatná), do které koláče dováží každé ráno čerstvé a voňavé. Koláče můžete zakoupit také ve Strakonicích na tržnici.

Doma v REGIONECH
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ČeskÉ středohoří regionální produkt®
Koordinátor: České středohoří, o. p. s. • Značka funguje od roku 2015 • Počet certifikátů: výrobky (11)

Doma v Českém středohoří
Regionální značení v Českém středohoří má první rok krásné „práce“ za sebou. Výsledkem je 9 výrobců, kteří během loňského roku získali oprávnění užívat regionální značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.
Všichni certifikovaní výrobci nabízející své produkty a výrobky jsou především jedineční a úžasní, a my vám je
ve zkratce představíme: svíčky ze včelího vosku z rukou firmy AnnKas s.r.o.
(www.vceli-svicky.eu), levandule a levandulové výrobky z Levandulové farmy Židovice (www.levandulepodripem.
cz), Dortletka z Cukrárny & Kavárny
v Roudnici nad Labem (www.dortletka.cz), med pana Filipa Horáka z Litoměřic (www.filland.cz), ruční papír
a drobné dárky z ručního papíru
z Dílny ručního papíru, o.s., Litoměřice
(www.rucnipapir.com), ležáky Labuť
a pivní speciály Labuť z Minipivovaru Labuť, s. r. o., v Litoměřicích (www.
minipivovarlabut.cz), autorská keramika pálená v peci otápěné dřevem
od Aleny Šumové z Ústí nad Labem
(www.keramikasumo.cz), ručně tkané oděvní a bytové originály z rukou Petry Brázové z Litoměřic (www.
artsilk.cz) a štípané ploty pana Jana
Tyle ze Štětí (www.stipaneploty.cz).
Všechny výrobky pohromadě najdete
také na www.regionalni-znacky.cz/ceskestredohori nebo na www.ceskestredohori.info/znacky.

Regionální značka
a řemesla na Roudnickém
koštu
Již počtvrté se otevřou brány roudnického lobkowiczkého zámku pro
Roudnický košt. V sobotu 11. 6. 2016
od 11 hodin se tak komnaty a nádvoří zámku stanou zázemím pro vinaře, malovinaře a vinařství. V interiérech čeká na návštěvníky přehlídka vín
z celé vinařské oblasti Čechy. Na nádvoří se představí regionální výrobci
a řemesla z Ústeckého kraje.
Roudnický košt je jednou z pravidelných jednodenních akcí na Podřipsku. Jejím hlavním cílem je představit
a do povědomí dostat prastarou tradi-

ci vinařství v Čechách. Náplní akce
je prezentace, zviditelnění a podpora vinařství, vinařů a malovinařů výhradně v podoblastech Litoměřicko
a Mělnicko.
Prostory nádvoří budou ale v letošním roce patřit regionálním výrobcům
a řemeslníkům nejen z Českého středohoří. Jejich produkty si návštěvníci
budou moci prohlédnout i zakoupit.
Tato část akce se koná za podpory Ústeckého kraje.

kterého se uskutečnil podobný projekt
Rámy pro Hospic sv. Štěpána.
I Dílna ručního papíru se nyní
může pyšnit označením ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®. Toto označení získal její ruční papír
a drobné dárky z ručního
papíru. Konkrétně jde například o archy ručního papíru různých formátů nebo tradiční artikl, jako jsou obálky, dopisní
papíry, přání s rozličnými motivy, knihy, záložky do knih a mnoho dalších
originálních výrobků.
Na vaši návštěvu se v dílně velice
těší. I vy si můžete vyrobit svůj jedinečný papír či papírový dárek, který potěší nejen vás. A jak dodává paní Irena Štyrandová: „Svůj první papír jsem
zkusila vyrobit z kopřiv a povedl se!“.

Říkáte si Francie
na Podřipsku?
Ano, je to tak
Prastaré řemeslo ožívá
Dílna ručního papíru byla vybudována
s cílem oživit prastaré řemeslo výroby
ručního papíru a umožnit člověku třetího tisíciletí vyzkoušet si, že neztratilo
nic ze své originality, krásy ani užitku.
Výrobky z dílny ručního papíru zajišťují originalitu a jedinečnost, neboť ruční výrobou je prakticky nemožné vyrobit duplikát.
A jak to vše začalo? Zakladatelkou
občanského sdružení Dílna ručního papíru v Litoměřicích je paní Ing. Irena
Štyrandová. K výrobě papíru se dostala díky svému muži, který je také nadšencem pro obor papírenství. Jak říká
stále pozitivně naladěná paní Štyrandová, „papír je můj život a můj život je
papír,“ což dokazuje svou „papírovou“
iniciativou nejen ve sdružení. Dílna
ručního papíru sídlí ve věži původního
hradebního opevnění v Litoměřicích,
známých jako perla severu. Založena
byla v roce 2003 společně s nadšenci,
výtvarníky a technology s cílem předat
celoživotní profesi i zájmové zkušenosti s tradiční výrobou ručního papíru.
O tom, že sdružení předává zkušenosti
dalším generacím a široké veřejnosti,
není pochyb. Během roku jsou pořádány exkurze, workshopy, výstavy a nejrůznější akce. Členové ruční dílny přišli také s novým projektem zaměřeným
na dobročinnou aukci s názvem Židle pro Hospic sv. Štěpána, na základě

Nedaleko posvátné hory Říp naleznete díky manželům Novým a jejich levanduli kousek Francie. Pěstují zde již
několik let dva druhy levandule různých kultivarů, ze které vyrábějí pestrou paletu výrobků. I tyto výrobky
dostaly označení ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®. Pod touto
značkou naleznete například levandulové polštářky s potiskem či ruční výšivkou, plněné výhradně a pouze levandulí, pletené levandulové paličky
nebo levandulový hydrolát.

V současné době manželé Noví pěstují levanduli s důrazem na kvalitu.
O rostliny pečují bez pomoci zemědělské techniky a chemických prostředků
nebo umělých hnojiv. Všechna políčka jsou obdělávána ručně s maximální
láskou. Jejich umístění je optimální –
půda na zvětralém vápenitém podloží,
výhřevná poloha a srážkový stín vytváří
pro levanduli ideální podmínky. Na farmě se setkáme s odrůdami L. angustifolia a intermedia v odstínech od fialové a modré až po bílou barvu květu.
„Začalo to několika květinami na záhonech okolo domu, teď máme čtyři malá
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políčka a uvažujeme o dalších,“ přibližuje počátky Anna Nová Kučerová.
Oba manželé mají pěstování levandule a její další zpracování jako koníček,
vedle nějž mají stálá zaměstnání. Přestože má paní Anna ekonomické vzdělání a Petr je archeolog, mají oba zahradničení vžité již od mala. A o totéž
se snaží i u svých dvou dětí.
Levandule je vhodná nejen
k dekoraci, ale také do kuchyně. Ve sladké variantě
je možné ochutnat během
levandulových týdnů místní
levanduli v roudnické cukrárně Dortletka na Husově náměstí, kde je využívána
pro výrobu levandulových sušenek, levandulových brownies či levandulové limonády.
„V letošním roce bude rozšířen sortiment o levandulovou přírodní kosmetiku. Plánujeme však i další sladká
překvapení. Momentálně ladíme balení, abychom vše stihli do začátku nové
sezony. Zároveň v sezóně plánujeme
dny otevřených dveří. Podrobnosti včetně termínů budou zveřejněny na našich stránkách www.levandulepodripem.cz a našem Facebooku,“ dodala
paní Nová Kučerová.

AnnKas s. r. o. – nejen
svíčky ze včelího vosku
V malé vesničce v srdci Českého středohoří se vyrábějí svíčky ze včelího
vosku. Kromě běžných tvarů s tradičně žlutou barvou stáčených z mezistěn naleznete v portfoliu této malé
firmy i tvary zcela neobvyklé – zvířátka nebo velikonoční a vánoční svíce.
Ani barvy a jejich kombinace nejsou
běžně k vidění a odrážejí kreativitu
obou majitelek. To oceňují zákazníci
nejen z Čech, ale i z Anglie, Německa
nebo Jižní Koreje, kam tento barevný
a voňavý regionální produkt doputoval. Nyní se majitelky začaly zabývat
i výrobou svící čakrových a tělových.
A protože si zakládají na kvalitě nejen samotného výrobku, ale i surovin, ze kterých svíčky vyrábějí, pustily
se do včelaření. Brzy se tedy dočkáme i dalších produktů, jako jsou medy,
propolisové tinktury a další.
Pro více informací nebo nákup výrobků můžete navštívit také www.vceli-svicky.eu.
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Poohří regionální produkt®
Koordinátor: Dolní Poohří, o. p. s. • Značka funguje od roku 2015 • Počet certifikátů: výrobky (7), služby (1), zážitky (6)

jogurt nebo sýr, můžete zkusit i bourárnu. Na celý víkend budete ubytováni
v komfortních apartmánech. Program
„Na víkend ovčákem“ získal ocenění
POOHŘÍ regionální zážitek.

Pivo Chalupník
Miroslav Chalupník koupil v roce 2008
bývalou továrnu v Perštejně, kde podniká v kovovýrobě, ale prostoru bylo
dost na to, aby si mohl splnit svůj sen
mít vlastní pivovar. Majitel na vlastní

-shopu, dále pak ve farmářských obchodech a obchodech zdravé výživy
v regionu. Mošty získaly v roce 2016
ocenění POOHŘÍ regionální produkt.

Tipy na akce
v Poohří

Vitráže v Miláně

Na víkend ovčákem

Do oblasti dolního Poohří patří i vitrážnická dílna manželů Kantových v Lubenci. Vitráži se manželé věnují přes
20 let. Jitka Kantová je původním povoláním učitelka výtvarné výchovy, manžel Richard strojní inženýr. Dnes
vás ale rádi přivítají ve své
dílně na exkurzi. Při ní
se dozvíte ledacos o historii tohoto uměleckého řemesla
od dob Říma, přes období rozkvětu
za gotiky a secese až po současnost.
Přiblíží vám významné objevy a seznámí vás s osobnostmi Tiffanyho či
Egermanna. Zhlédnout můžete i film
o výrobě vitráží. S výrobky manželů
Kantových se mohli setkat návštěvníci
výstavy Expo 2015 v Miláně. Je nám
ctí, že jsou i součástí rodiny držitelů
ocenění POOHŘÍ regionální produkt.
Kromě vitráží jsou Kantovi i milovníci historie Lubenecka. Založili Spolek na záchranu kostela sv. Jiljí, který
opravují a připravují v něm expozici skla a regionální muzeum. V současné době se velice aktivně zapojují do boje proti umístění hlubinného
úložiště jaderného odpadu. Jejich zásluhou vznikla i naučná stezka Krajem
Čapkovy modré chryzantémy, jež vede
z Lubence do Blatna. Stezka získala
ocenění POOHŘÍ regionální zážitek.

Nedaleko od Loun na úpatí Oblíku
na hranici chráněné krajinné oblasti
České středohoří leží Statek Oblík.
Stavení, jež tu stojí snad od nepaměti, prošlo nedávno rozsáhlou rekonstrukcí. Ovce
a kozy se na statku chovaly vždy, v současné době
je zde ale jedno z nejpočetnějších stád v republice.
Stáda ovcí a koz spásají okolní
travnaté plochy, jen oveček je tu přes
sedm set. Rostlinná výroba je na statku
zaměřena na zajištění potravy pro stádo
na zimu. Nadojené mléko se na statku
hned zpracovává na jogurty a sýry, které si můžete koupit v malém obchůdku.
Lze si také domluvit prohlídku celého
areálu a na statku je dokonce možno
strávit celý víkend a stát se na chvíli
ovčákem. Ráno jdete do dojírny, pak
s ovčákem a jeho psy na pastvu, odpoledne vyrábíte z nadojeného mléka

náklady zrekonstruoval celý objekt, přistavěl prostory pro kuchyň a restauraci a na jaře roku 2013 se slavnostním
otevřením začala psát historie Pivovaru Chalupník. Celá rekonstrukce probíhala za velmi aktivní účasti rodinných příslušníků i zaměstnanců firmy
Ch-kovo. Pivovar se zapojuje i do kulturního života Perštejna, obce na břehu řeky Ohře. V loňském roce získalo
Pivo Chalupník ocenění POOHŘÍ regionální produkt.

Moštárna Louny
Moštárna Louny je firmou, která se přes
dvacet let zabývá zpracováním ovoce
a částečně i zeleniny na čisté přírodní
šťávy – mošty. Suroviny se zpracová-

Velikonoční setkání ve mlýně
19.3.2016 / Brloh u Loun
„Můžete se těšit na výrobu velikonočních
věnců (dekorace budou k dispozici), pletení
pomlázek, zdobení perníkových kraslic.
Děti budou zdobit kraslice a perníčky.
Cena vstupného: dospělí 150,-Kč, děti
30,- Kč. Občerstvení zajištěno (káva, čaj,
pečivo). www.vernermlyn.cz
Zahájení turistické sezony v Dolním
Poohří
16.4.2016 / Postoloprty
Zahájení turistické sezóny v Dolním
Poohří se tentokrát odehraje v Postoloprtech. V 10,00 hod přítomné přivítá
starosta Postoloprt, poté bude sehrán
krátký příběh O udělení práv klášteru
Porta Apostolorum Karlem IV. Součástí
zahájení je turistický pochod Prtský špacír.
Akce se koná v rámci oslav 700. výročí
narození Karla IV. www.dolnipoohri.cz
Den proti úložišti
23.4.2016 / Libyně
Turistický pochod
www.vitraze.skloart.cz/kostel-sv-jilj
Den záchranářů Ústeckého kraje
11.6.2016 / Louny, www.kr-ustecky.cz
Oslava řeky Ohře
30.7.2016 / Klášterec nad Ohří
Kulturně zábavný program, představení
regionálních značek, www.dolnipoohri.cz
Císařský den
27.8.2016 / Kadaň
Celodenní akce věnovaná císaři Karlu
IV., vystoupení šermířů, tanečnic,
hudebníků. Dobové i novodobé tržiště,
prodej regionálních výrobků.
www.mesto-kadan.cz

vají na moderní lince velmi šetrným
způsobem. Za studena se lisují s maximální výtěžností různé druhy ovoce
a zeleniny na velmi lahodnou šťávu
plnou vitamínů, vlákniny, minerálních látek a mnoho dalších prospěšných přírodních zdrojů. Mošty se plní
do typických ekologických obalů s obrázkem sadaře. Můžete si vybrat z několika chutí, jednodruhových i různých
kombinací. Výrobky lze zakoupit v e-

59. Žatecká dočesná
2.9.–3.9.2016 / Žatec
Tradiční pivní slavnosti, www.docesna.cz
Slavnosti cibule
17.9.2016 / Račetice
Tradiční cibulový jarmark s kulturním
programem.
www.slavnosticibule.cz
Oslava 700. výročí narození Karla IV.
15.10.2016 / Žatec
Kulturní program zaměřený na postavu
Karla IV. Součástí bude tržiště s regionálními produkty. www.dolnipoohri.cz
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Seznam prodejních míst
Nabízíme vám seznam prodejních míst certifikovaných výrobků. Regionální produkty můžete nakoupit také přímo u výrobců. Kontaktní údaje a podrobný popis všech výrobků najdete na www.regionalni-znacky.cz.

Broumovsko

Informační středisko a internetová kavárna, Krásná Lípa • Informační centrum
Saula (Dolní Chřibská), Chřibská • Informační centrum Jetřichovice, Jetřichovice • Městské informační centrum Atlantik, Děčín 1

mační centrum TÝNEC, Týnec nad Sázavou • Patchwork Dagmar Hulmáková,
Vlašim • Informační a městské kulturní
centrum Votice, Votice • EKOSO Trhový
Štěpánov, s.r.o., Trhový Štěpánov • Zdravá výživa Mandalka, Bystřice • Potraviny Čtyřlístek, Český Šternberk • Podblanické maso-uzeniny prodejna Kondrac,
Kondrac • Koření, káva, čaj, zdravá výživa, Vlašim • Bio Vavřinec, s.r.o., Benešov
• Svět bedýnek, Nová hospoda • Farmářský dvorek u Kešnerů, Benešov • Ivana
Syslová – Keramika, Chotýšany • Smíšené zboží, Luboš Holánek, Jiřetice

Górolsko Swoboda

Kraj Pernštejnů

Informační centrum Teplice nad Metují, Teplice nad Metují • CK.Broumovsko
s. r. o., Broumov • Turistické informační
centrum Police nad Metují, Police nad
Metují

Českosaské Švýcarsko

Polský kulturně-osvětový svaz v ČR,
Jablunkov • Polský kulturně-osvětový
svaz v ČR, Hlavní výbor (ZG PZKO),
Český Těšín • Góralski sklep (obchod),
Koniaków • Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Cieszyn •
RAČA-TIK, Oščadnica • Kavárna Avion,
Český Těšín

Haná

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

Jeseníky

Městské informační centrum (MIC)
Hanušovice, Hanušovice • Helena Paluchová – lázeňský obchůdek, Jeseník •
Zahrada 2000 – tréninková prodejna,
Jeseník • Galerie Drak, Liptaň

Kraj blanických rytířů

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim –
ekoobchůdek, Vlašim • Turistické infor-

Český sedlák – Farmářské potraviny,
Pardubice

Krkonoše

Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí • Informační centrum Veselý výlet Temný Důl, Horní
Maršov • DOTEK – Dům Obnovy Tradic a Ekologie, Horní Maršov • Městské
informační centrum Veselý výlet Pec pod
Sněžkou, Pec pod Sněžkou • Dům pod
jasanem – Tkalcovské muzeum a řemeslná dílna, Trutnov • Muzeum krkonošských řemesel, Poniklá • Městské informační centrum Rokytnice nad Jizerou,
Rokytnice nad Jizerou • Infocentrum
FLORA Benecko, Benecko • Informační
centrum Jilemnice, Jilemnice • Informační centrum s galerií, Malá Úpa • Turistické informační centrum Černý Důl,
Černý Důl • Friesovy boudy – horský
hotel, Strážné • Turistické informační cen-

trum Trutnov, Trutnov • Keramika, Rokytnice nad Jizerou • Prodejna firmy Rautis, a. s. „Třpytivá krása“, Poniklá •
Penzion Andula, Strážné • Rytí skla –
Miloš Plecháč, Čistá u Horek • Turistické informační centrum Semily, Semily •
Prodejna skla Bohemian, Harrachov •
Informační centrum Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER,
Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov
• Farmářský trh, Vrchlabí

Moravská brána

IC Moravská brána – zámek Hranice,
Hranice na Moravě

Moravský kras

Turistické informační centrum (TIC)
Veselice, Vavřinec • podniková prodejna
Mlékárny Otinoves, Otinoves • Mydlárna, svíčkařství a hedvábný krámek Daniely Koplové, Blansko • Kozí farma Evy
Sedlákové, Šošůvka • Pekárna ZEMSPOL a. s. Sloup, Sloup

Polabí

Lesní ateliér Kuba, Sadská-Hradištko •
Dobrovická muzea o. p. s., Dobrovice •
MAS Podlipansko, o.p.s., Pečky • Městská knihovna Svatopluka Čecha, Pečky
• Kulturní a informační centrum města
Sadská, Sadská • Turistické informační
centrum Kouřim, Kouřim • Turistické
informační centrum Nymburk, Nymburk

Prácheňsko

Galerie Leticia, Strakonice

Šumava

Městské informační centrum Sušice,
Sušice • Šumavská galerie, Sušice • Dárky
ze Šumavy, Dlouhá Ves • Turistické
informační centrum Stachy, Stachy •
Regionální informační centrum Prácheňska, Horažďovice • Pohádková chalupa,
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Kolinec • Kavárna – vinárna Na Šumavě, Praha 2 • Informační středisko Horská Kvilda, Horská Kvilda • Městské
kulturní a informační středisko Kašperské Hory, Kašperské Hory • Informační středisko a SEV Kašperské Hory,
Kašperské Hory • Informační středisko
Kvilda, Kvilda • Informační centrum
Modrava, Modrava • Informační centrum Srní, Srní

Zápraží

Turistické a informační centrum Říčany,
Říčany • Obchůdek pro radost, Ondřejov •
Turistické a informační centrum Mnichovice, Mnichovice • Cukrářský salon s.r.o.,
Říčany • Hotel zámek Berchtold, Kunice •
Muzeum Říčany, Říčany • Sport-Hotel
a Kemp Šibeniční vrch, Mnichovice

Železné hory

Informační centrum Heřmanův Městec,
Heřmanův Městec • Informační centrum
Nasavrky, Nasavrky

Farmářský
obchod
Mukařov
Snadný nákup
kvalitních a zdravých
potravin z různých
regionů pod jednou
střechou
Pražská 377
251 62 Mukařov

Číslo 6 / Rok 2016

Doma v REGIONECH

Strana 33

Číslo 6 / Rok 2016

Doma v REGIONECH

O Asociaci regionálních značek
Asociace regionálních značek vznikla v roce 2008, aby zastřešila koordinátory jednotlivých značek vytvořených v rámci startovacího projektu
Příroda lidem, lidé přírodě. 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. Primitivní a obtěžující reklama vyvolává u stále většího
okruhu samostatně myslících spotřebitelů opačné reakce a přirozenou nedůvěru. Regionální značky se proto pokoušejí jít trochu jinou cestou.

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:
a. na webovém portálu www.regionalni-znacky.cz, na facebookovém profilu RegionalniZnacky
a na profilech jednotlivých regionálních značek,

b. v tištěných propagačních materiálech – letácích, katalozích certifikovaných produktů, v novinách
a zpravodajích,
c. na akcích pro veřejnost – vlastních, pořádaných pouze pro držitele regionálních značek, nebo
ve spolupráci s partnery, kteří dokáží dát kvalitním místním produktům dostatečný prostor,
d. spoluprací s dalšími organizacemi
s podobným zaměřením a vyhledáváním prodejních a prezentačních příležitostí pro certifikované produkty,
e. nabídkou dárků a zážitků na míru.
3. Pomáhat držitelům značek s jejich podnikáním v oblasti individuální propagace (tiskoviny, weby).
Do budoucna plánujeme i poradenství v oblasti legislativy a dalších
předpisů regulujících jednotlivé obory a při získávání dotací na podporu podnikání.

Asociace regionálních značek je
nezisková organizace, která sdružuje
koordinátory všech značek. To jsou
rovněž neziskovky, které se aktivně
zapojují do rozvoje konkrétního regionu. Úkolem národní kanceláře ARZ
je, jak už bylo naznačeno v úvodu, do-
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hlížet 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 případě, 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 certifikátů, protože ty
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 přispívá ke stabilitě značek a jejich dlouhodobému rozvoji.

ve Zlíně), veletrhy Regiontour a Země
živitelka, nebo slavnostní zahájení národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn v Praze na Vyšehradě.
Dvakrát do roka pořádáme
i vlastní prezentační akci –
nazvanou Novoměstský
krajáč, kde se představují značky a jejich držitelé na Novoměstské
radnici v Praze.
I když trhů, jarmarků
a dalších podobných akcí jsou
dnes stovky, návštěvníci a účastníci těch „našich“ se shodují, že zde je
něco jinak. Živit se vlastníma rukama
a podporovat aktivity, které vzdorují
důsledkům globalizace, nadnárodních
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CO JSOU REGIONÁLNÍ ZNAČKY
Regionální značka je marketingový nástroj pro zviditelnění kvalitních výrobků,
služeb a zážitků s garantovaným původem z konkrétního regionu.
Značky sdružené v Asociaci regionálních značek (ARZ) mají:
společný vizuál (a zároveň vlastní symboly a názvy)
společná pravidla udělování
koordinátora a c
přímo v regionu
koordinaci na národní úrovni zastřešující metodiku
a propagaci
portál o regionálním značení www.regionalni-znacky.cz,
na kterém jsou soustředěny informace
o všech značkách a v

Pro koho jsou značky?

1
2
3

Pro individuální spotřebitele, kteří chtějí nakupovat kvalitní
místní výrobky a využívat prověřené místní služby a poznávat
konkrétní region prostřednictvím originálních zážitků
a neziskové organizace,
které chtějí nakupovat odpovědně, svými nákupy podporovat
místní ekonomiku a minimalizovat přepravu na velké vzdálenosti
Pro výrobce a provozovatele služeb a zážitků,
kteří chtějí prostřednictvím značek zviditelnit své produkty

JAK ZÍSKAT ZNAČKU PRO SVŮJ VÝROBEK, SLUŽBU NEBO ZÁŽITEK?

žádost o značku

4

1

3

2
1. řemeslné výrobky (426)
2. potraviny a nápoje (382)
3. přírodní a zemědělské
produkty (147)
4. ubytovací a stravovací
služby (101)
5. zážitky (49)
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www.regionalni-znacky.cz

KOORDINÁTOR ZNAČKY
CERTIFIKAČNÍ KOMISE
termíny zasedání:
www.regionalni-znacky.cz

poplatek za užívání značky

řemeslné výrobky
potraviny a nápoje

Co dělat, když v mém regionu
není značka?

V některých regionech fungují značky,
které sice nejsou začleněny
do ARZ, ale liší se jen vizuální podobou.
ubytovací a stravovací
služby
Principy udělování jsou obdobné jako
zážitky
u značek v ARZ. Týká se to značek
v Libereckém kraji a Tradice Bílých
Karpat ve Zlínském kraji. Jinde zatím
regionální značky chybí a ARZ je
připravena pomoci potenciálním
koordinátorům s jejich zavedením.
přírodní a zemědělské
produkty

WWW.REGIONALNI-ZNACKY.CZ
sekce „info pro výrobce“

předání žádosti

certifikát a smlouva
podklady pro značení

Počty certifikovaných
výrobků, služeb a zážitků
5

INFORMACE
Podmínky pro udělení značky
KONZULTACE
FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O ZNAČKU

ZÁJEMCE O ZNAČKU
výrobce, provozovatel služby
nebo zážitku

řetězců a monopolních korporací, vyžaduje kus odvahy a hlavně víry, že to
má smysl. Není divu, že větší koncentrace podobně smýšlejících nadšenců
se projeví v celkové atmosféře. A doufejme, že je v dobrém slova smyslu nakažlivá i pro návštěvníky. Svou troškou může pomoci každý, ať už jako
zákazník, nebo šiřitel povědomí o tom,
že naše regiony mají co nabídnout.
PhDr. Kateřina Čadilová,
národní koordinátorka ARZ

řemeslné v potraviny a přírodní a z ubytovací azážitky
382
147
101
49

Celostátní asociace je již třetím 426
rokem příjemce podpory Ministerstva pro
místní rozvoj, díky níž mohou být značky viditelné na nejrůznějších akcích pro
veřejnost a zkvalitňovat i třeba svou
prezentaci na internetu a Facebooku.
Letošní projekt „Regiony mají co nabídnout“ se navíc orientuje na spolupráci s turistickými informačními
centry a jejich povzbuzení k aktivnímu informování o značkami prověřené nabídce daného regionu nebo místa.
Regionální značky staví na myšlence
spolupráce v zájmu regionu, v němž
jsme „doma“. Velmi si proto vážíme
vstřícnosti měst i malých obcí, které
vytvářejí podmínky pro prezentaci či
pravidelný prodej kvalitních místních
výrobků, nebo se samy staly jejich odběrateli. A máme radost, že značky
jsou stále více vidět i na akcích nadregionálního významu, jako je Garden
Food Festival v Olomouci (a nově také
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rozhodnutí o udělení značky

ČASTÉ OTÁZKY (A ODPOVĚDI):

1

2

3

Je rozdíl mezi regionálním a originálním produktem?
Není, jednotlivé regiony si vybírají mezi dvěma variantami názvů. Převahu mají
„regionální“ produkty, „originální“ najdeme spíše v horách a taky na Zápraží, tedy tam,
kde nepřevažuje zemědělská produkce.
Kdo zavádí nancuje novou značku?
Značky jsou vytvářeny „zdola“, to znamená, že s nápadem na vytvoření a udělování
značky musí přijít místní organizace, která na to má lidi i z
jsou asi 100 tisíc korun. K tomu je třeba připočítat i průběžnou práci koordinátora
při informování o značce, oslovování potenciálních zájemců a jejich propagaci. ARZ
přispěje kompletním know-how, provede budoucího koordinátora celým procesem
zavádění značky, poskytne mu veškeré potřebné dokumenty a zajistí přidání regionu
na portál www.regionalni-znacky.cz.
Jak dlouho trvá, než vznikne nová značka?
Proces značky sestává z několika nutných kroků, jejichž součástí jsou i pracovní setkání
v regionu. Optimální je mít na zavedení značky 4–5 měsíců, ale lze to stihnout
i podstatně rychleji.

Kontakty na koordinátory regionálních značek najdete na www.regionalni-znacky.cz,
dotazy je možno posílat na e-mail: info@arz.cz.
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