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prodejny regionálních produktů

Na značky, na venkov!
Mnozí z nás při slovech „na značky“ bezděky zavzpomínají na doby, kdy byli
nejméně o 25 let mladší a nacvičovali jednu ze spartakiádních sestav. V generaci dnešních třicátníků a mladších ale slovo značka vyvolává úplně jiné
pocity. Značky a značkové zboží jsou něco, čím se mnozí rádi chlubí, protože pro ně symbolizují kvalitu, úspěch a styl. Slogan „Na značky, na venkov!“
se snaží upozornit, že značky stojí za to hledat nejen v nablýskaných obchodních centrech, ale i daleko od městského ruchu.
Slogan „Na značky, na venkov!“ je
zároveň vyjádřením nově navázané
spolupráce mezi Asociací regionálních značek a Svazem venkovské turistiky, který je nositelem projektu Prázdniny na venkově. V čem je tato spolupráce výhodná pro obě strany?
Na stránkách www.prazdninynavenkove.cz, které jsou klíčovou sou-

částí projektu Prázdniny na venkově,
je soustředěna nabídka přibližně šesti
set podnikatelů z českého, moravského a slezského venkova. Své služby
a zboží zde nabízejí drobní ubytovatelé, jezdecké stáje, farmy, řemeslníci
i výrobci místních produktů a specialit. Část z nich jsou držitelé regionálních značek. Všechny spojuje jeden

Co nového v Asociaci regionálních značek?
Rok 2013 byl v Asociaci regionálních
značek (ARZ) plný událostí. Podobně
jako v letech předešlých, počet regionálních značek se konstantně zvyšoval.
První certifikáty získali vybraní výrobci
i provozovatelé služeb ve čtyřech regionech – v Toulavě, Krušnohoří, na Znojemsku a v Opavském Slezsku. V první
polovině roku 2014 totéž čeká i žadatele v Kraji Pernštejnů, tedy sdružení tří
mikroregionů okolo Pardubic. Všechny nové značky koordinují místní akční
skupiny, proto se v prvním kole projednávaly povětšinou žádosti z jimi spravovaného území. Do budoucna se ale
tzv. „masky“ – podobně, jako je tomu

v dalších regionech – chystají působnost rozšířit tak, aby pokryly celou
oblast, kterou definuje název značky.
U Toulavy je to trochu oříšek, proto
o tom, co si představit pod tímto tajemným názvem, pojednává samostatný
článek na straně 9. Další články uvnitř
tohoto čísla Doma v REGIONECH by
měly posloužit především jako pozvánky
k těm držitelům různých značek, kteří
mohou návštěvníkům zprostředkovat
místní produkty jako autentický zážitek.
Ostatně slovo zážitek je v ARZ v poslední době skloňováno čím dál častěji. Je to tak trochu móda a zaklínadlo tuzemské turistiky, v našem pojetí

zájem – nabízet a prodávat přímo
návštěvníkům venkova.
Lidí, kteří na venkov jezdí a jsou
ochotní si něco koupit, přibývá. Po období, kdy bylo „in“ vyrazit co nejdál
do světa, začali čeští turisté znovu objevovat krásy naší země. Televize, noviny a časopisy jsou plné informací
o cestování po České republice nebo
životě na venkově. V každém z mnoha
pořadů o vaření pravidelně slyšíme,
že základem jsou poctivé, kvalitní, čerstvé, a tedy domácí suroviny. Roste obliba farmářských trhů a stoupá počet
výrobků nesoucích některou z regionálních značek.
Návštěvníci hledají na venkově klid,
pohodu a tradiční hodnoty, ke kterým

Koordinátor značky Vysočina, ZERA –
zemědělská a ekologická regionální
agentura – zahájil v roce 2013 certifikaci prodejen zaměřených na místní
potraviny i řemeslné výrobky. Smyslem projektu je cíleně propagovat
a podporovat prodejny, které nabízejí kvalitní místní produkty. Označení
Prodejna regionálních produktů získalo ve třech kolech celkem 25 prodejen,
z nichž pouze jedna nenabízí potraviny,
ale umělecko-řemeslné produkty. Držitelé tohoto označení mají možnost zažádat v rámci kraje o příspěvek na vybavení a další zlepšení nabídky regionálních produktů.

Regionální značky mezinárodně
Aktivní zapojení do projektů, jejichž
smyslem je sdílení zkušeností v mezinárodním měřítku, má v regionálních

(pokračování na straně 3)

ale chápeme „zážitek“ především jako
prostředek, jak spojit kvalitní produkty
s přidanou hodnotou, kterou mají v porovnání s masovou anonymní produkcí,
tedy s příběhem svých tvůrců. Výsledkem nemusí být nutně jen atrakce pro
turisty – díky inspiraci z našich novin
možná někteří čtenáři zjistí, že patří
k těm šťastným, kdo mají zaručeně původní produkty v docházkové či dojízdné vzdálenosti.
To, že „domácí“ (jakkoli nám evropská směrnice používání tohoto slova
ve spojitosti s potravinářskými výrobky zapovídá) je lepší, než importované, vám už dnes odsouhlasí kde kdo,
včetně manažerů velkých obchod(pokračování na straně 3)

značkách dlouhou tradici. Díky četným projektům spolupráce místních
akčních skupin se čile rozvíjí výměnné aktivity hlavně se Slovenskem. Několik projektů ale zamířilo i dále – například do projektu „Za poklady venkova“ se zapojili koordinátoři značek z Polabí, Zápraží a Toulavy spolu
s partnery z Finska a Litvy. Do Pobaltí
míří i projekt spolupráce celkem devíti
„masek“ – pěti z Lotyšska, dvou z Litvy a dvou z České republiky, a to koordinátorů značek v Orlických a Železných horách. U nás se aktivity soustředí
na prezentaci značek a jejich držitelů –
vrcholem bude jarmark regionálních
produktů 24. 5. 2014 v areálu pivovaru v Dobrušce.
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Asociace regionálních značek, o. s. – sdružení regionů s vlastní značkou pro místní produkty

Co nového v Asociaci regionálních značek?
(pokračování ze strany 1)

ních řetězců. Ty budou samozřejmě
i v budoucnu zásobovat většinu národa, přesto ale viditelně roste skupina
spotřebitelů, kteří nelitují času a stále
častěji ani peněz a upřednostňují poctivé zboží za odpovídající cenu.
Regionální značky jsou jednou z řady
iniciativ, které se snaží tomuto trendu
napomoci. Činí tak skromnými prostředky, ale opírají se o silnou myšlenku přirozené spolupráce lidí „odněkud“,
kterým nejde jen o zisk, ale především
o poctivou práci a prosperitu celého
regionu. Asociace v tom může pomoci
společnými pravidly a propagací a také
zprostředkováním inspirace mezi regiony navzájem.
Koordinátoři jednotlivých značek
coby neziskové organizace hledí do roku
2014 vesměs s obavami – první rok nového programového období evropských
strukturálních fondů znamená pro mnohé z nich značnou nejistotu. Ani na úrovni státních a krajských dotačních titulů
nejsou vyhlídky – kvůli všeobecně proklamovaným úsporám – nijak růžové.
Pro regionální značky, které vznikly
a vesměs stále fungují na projektovém
principu, a tudíž jsou závislé na dotačním financování, je to špatná zpráva.

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO
regionální produkt
BESKYDY originální produkt
Turistická oblast Beskydy-Valašsko
s výjimkou Jablunkovska. Logo vychází z motivů tradiční lidové tvorby, značku koordinuje občanské sdružení Hájenka se sídlem ve Štramberku.

BROUMOVSKO
regionální produkt
Území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Logo zpodobňuje broumovské pískovcové stěny v modré barvě, jež zastupuje další typický prvek –
vodu. Značku koordinuje Agentura
pro rozvoj Broumovska, o. s. se sídlem
v Broumově.

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt
Turistická oblast České Švýcarsko
a území národního parku Sächsische
Schweiz v Německu. Logo znázorňuje „přesýpací hodiny“, tvar typický pro
místní pískovcové skály. Značku koordinuje České Švýcarsko o.p.s. se sídlem
v Krásné Lípě.

GÓROLSKO SWOBODA
regionální produkt
Mikroregion Górolsko Swoboda na
pomezí Česka, Polska a Slovenska.
Rozeta v logu značky znázorňuje charakteristický tradiční motiv pro górolské zdobení ve dřevě. Značku koordinuje Místní skupina Polského kulturně
osvětového svazu z Jablunkova.

HANÁ regionální produkt
Rozsáhlé území čítající 333 obcí ve třech
krajích spravuje na základě Memoranda o spolupráci společně Místní akční
skupina Moravská cesta (Litovelsko –
Pomoraví), o. s. se sídlem v Července
s dalšími pěti místními akčními skupinami. Logo zobrazuje ječný klas a odkazuje na zlaté lány obilí, opředené legendou o králi Ječmínkovi.

JESENÍKY originální produkt
Turistické oblasti Jeseníky – západ
a Jeseníky – východ, tedy celé území
Hrubého i Nízkého Jeseníku, Bruntálska a Krnovska. Symbolem je fialový
květ jesenického zvonku odkazující

na endemický druh vyskytující se pouze
v regionu Jeseníků. Značku koordinuje MAS Horní Pomoraví o. p. s. se sídlem v Hanušovicích ve spolupráci s dalšími MAS a destinačními společnostmi v území značky.

KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
regionální produkt
Značka pokrývá většinu okresu Benešov (v hranicích MAS Posázaví). Znázorňuje svatováclavskou helmici, tradiční atribut bájných rytířů spících pod
horou Blaník. Značku koordinuje ZO
Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

KRAJ PERNŠTEJNŮ
regionální produkt
Nová značka vzniká na území Bohdanečska, v okolí Kunětické hory a na Holicku. Logo znázorňuje list dubu – stromu typického pro četné hráze rybníků,
kterými region proslavil rod Pernštejnů. Značku koordinuje MAS Regionu
Kunětické hory se sídlem v Rábech.

KRKONOŠE
originální produkt
Území turistického regionu Krkonoše,
který zahrnuje nejen samotné pohoří
Krkonoš, ale i krkonošské podhůří s většími městy jako Trutnov, Vrchlabí, Jilemnice apod. Značku se stylizovaným
otiskem prstu v logu koordinuje MAS
Krkonoše, o. s., jejíž kancelář najdete
v Lánově u Vrchlabí.

KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt
Území Krušných hor a Podkrušnohoří.
Logo značky znázorňuje typické místní
krajinné prvky, tedy hory a doly. Značku koordinuje MAS Sdružení Západní Krušnohoří, o.s., se sídlem v Droužkovicích.

MORAVSKÁ BRÁNA
regionální produkt
Hranicko a Lipensko. Značka ukrývá
stylizované písmeno M i lomený oblouk
brány helfštýnského hradu, koordinátorem je Hranická rozvojová agentura,
z.s. z Hranic.
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Turistická oblast Poodří – Moravské
Kravařsko. Logo znázorňuje stylizovanou hlavu krávy, značku koordinuje
MAS Regionu Poodří se sídlem v Bartošovicích.

MORAVSKÝ KRAS
regionální produkt
Turistická oblast Moravský kras a okolí. Logo představuje stylizovanou kapku symbolizující přírodní živel, který
od nepaměti vytváří charakteristický
ráz krajiny této významné krasové oblasti. Značku koordinuje MAS Moravský kras se sídlem ve Sloupu.

OPAVSKÉ SLEZSKO
regionální produkt
Turistický region Opavské Slezsko,
zatím v hranicích koordinátora značky MAS Opavsko, o.s. se sídlem v Hradci nad Moravicí. Logo cituje heraldický symbol Slezska – orlici.

ORLICKÉ HORY
originální produkt
Turistický region Orlické hory a Podorlicko. Logo znázorňuje stylizovanou
orlici. Značku koordinuje MAS POHO-

V úvodu jsem psala o tom, že držitelé certifikátů jednotlivých regionálních
značek nabízejí ke svým produktům přidanou hodnotu v podobě osobního příběhu. Získání práva užívat regionální
značku do tohoto příběhu patří, nemělo
by se ale vnímat jenom jako jednorázová událost nebo příslib garantovaných
výhod. Certifikát regionální značky je
především potvrzením kvality a souladu
s hodnotami, které značka ztělesňuje. Je
tudíž pro producenta závazkem a zároveň nástrojem, s jehož pomocí se může
prezentovat a odlišovat od konkurence.
Zároveň je i pozvánkou do společenství
podobně smýšlejících lidí – ať už se jedná
o ekonomicky aktivní výrobce či poskytovatele služeb, nebo zástupce organizací a institucí, jimž leží na srdci zdravý
vývoj konkrétního regionu.
Na počátku většiny regionálních
značek byl projekt, jenž podléhá pravidlům konkrétního dotačního programu
i všeobecné projektové logice – tj. cyklu
od záměru přes realizaci po vyúčtování a případně tzv. udržitelnost. Nechci
se zde pouštět do polemiky o účelnosti takto získaných a utracených peněz.
Vzhledem k tomu, že regionální značky
jsou iniciativou, která je důsledně budována zdola, věřím, že tvůrci projekto-

DA venkova, o. s. se sídlem ve Valu,
ve spolupráci se čtyřmi dalšími MAS –
Vyhlídka, Sdružení SPLAV, Orlicko
a NAD ORLICÍ.

PODKRKONOŠÍ
regionální produkt
Turistický region Podkrkonoší. Značka znázorňuje podhůří našich nejvyšších hor, koordinuje ji Místní akční
skupina Podchlumí o. s. se sídlem
v Holovousích.

POLABÍ regionální produkt
Podstatná část turistického regionu
Polabí (s výjimkou okresu Mladá Boleslav). Logo značky má tvar stylizovaného lipového listu a symbolizuje
nejen název koordinátora – MAS Podlipansko, o. p. s. se sídlem v Pečkách,
ale také dva úrodné břehy a řeku Labe
uprostřed.

PRÁCHEŇSKO
regionální produkt
Území spojuje působnost pěti místních
akčních skupin – MAS LAG Strakonicko (koordinátor značky se sídlem
ve Strakonicích), MAS Svazku obcí
Blatenska, MAS Střední Povltaví, MAS
Vodňanská ryba a MAS Brána Písec-

vých záměrů i koneční příjemci dělali
maximum pro to, aby vše probíhalo co
možná nejefektivněji. Mají-li ale značky
přežít i další programové období, musí
se vymanit z projektového uvažování
a začít hledat vlastní zdroje.
Ty nemusí být vždy jen finanční.
Snahou editorů tohoto čísla Doma
v REGIONECH bylo představit alespoň
malých výběr příkladů, že „to jde, když
se chce a umí.“ Snad se stanou inspirací a povzbuzením i pro ostatní místní výrobce a poskytovatele služeb – ty,
kteří svou značku už mají, i ty, kdož o ní
teprve uvažují, nebo se třeba o možnosti
prezentovat se vlastní „lokální“ značkou dozvědí až z těchto novin.
A snad četba potěší i nás ostatní, kdo
se snažíme svou troškou přispět k tomu,
aby spotřebitelé, kteří jsou ochotni měnit
své návyky, našli ty pravé dodavatele
výrobků i služeb. Odměnou nám všem
může být radost ze smysluplné činnosti, díky níž snad i příští generace zažijí venkov jako fungující prostor, kde
vznikají reálné hodnoty a kde lze prožít spoustu nezapomenutelných setkání s lidmi, kteří znají cenu práce, dobrého nápadu i podané pomocné ruky.
Radostné čtení přeje
PhDr. Kateřina Čadilová,
národní koordinátorka
Asociace regionálních značek

ka. Logo připomíná stylizovanou zříceninu hradu Prácheň.

ŠUMAVA originální produkt
Území okresů Český Krumlov, Prachatice, Klatovy a Domažlice, tedy pohoří
Šumava, oblast Pošumaví i velké části
Českého lesa a Novohradských hor.
Logo symbolizuje vodní víry horských
řek a plavebních kanálů, které byly
významným pomocníkem při lidské
práci. Značku koordinuje Regionální
rozvojová agentura Šumava se sídlem
ve Stachách.

TOULAVA regionální produkt
„Toulava“ je název nově vzniklé turistické destinace přímo v srdci Čech, na půl
cesty mezi Prahou a Šumavou, na hranicích Jihočeského a Středočeského
kraje. Logo má podobu stylizovaného srdce, které odkazuje na tvar území
i jeho polohu. Značku koordinuje MAS
Krajina srdce se sídlem v Mladé Vožici.

VYSOČINA regionální
produkt
Území celého kraje Vysočina. Stylizované „V“ v logu značky představuje
typickou kopcovitou krajinu Vysočiny
se zbrázděnými bramborovými poli.

Strana 3

Na značky, na venkov!
(pokračování ze strany 1)

nepochybně patří i kvalitní potraviny
a rukodělné výrobky. Pokud místa
s takovouto nabídkou snadno najdou,
rádi zde utratí své peníze. Spokojeni
jsou oni, výrobci i ubytovatelé, protože spokojený zákazník se vrací
a návštěvu doporučuje svým známým.
Výrobci regionálních produktů
a poskytovatelé služeb ve venkovském
cestovním ruchu si vzájemně nekonkurují. Naopak si pomáhají tím, že zvyšují přitažlivost určité oblasti pro
návštěvníky. Vzájemná spolupráce
se proto přímo nabízí. Může mít řadu
zajímavých podob. Jednu z nich jsme
se rozhodli ve větší míře vyzkoušet
v letošním roce. Zatím vám prozradíme jen tolik, že je to hra a skrývá
se pod názvem questing, česky hledačka. Jejím smyslem je nabídnout
návštěvníkům a jejich dětem zajímavou aktivitu a přivést je nenásilnou
formou na místa, která stojí za návštěvu.
Ať je to stánek na trhu či veletrhu, nebo
vaše domácí dílna či farma. Sledujte
weby www.prazdninynavenkove.cz
a www.regionalni-znacky.cz a dozvíte
se více!
Ing. Ladislav Ptáček,
předseda Svazu venkovské turistiky

Značku koordinuje ZERA – zemědělská ekologická regionální agentura, o.s.
se sídlem v Náměšti nad Oslavou.

ZÁPRAŽÍ originální produkt
Území MAS Říčansko s výhledovým
rozšířením jihozápadním směrem.
Logo symbolizuje košatý buk a použité barvy evokují teplo a vůni domova. Značku koordinuje MAS Říčansko
o. p. s. se sídlem v Říčanech.

ZNOJEMSKO
regionální produkt
Turistická oblast Znojemsko a Podyjí (v hranicích okresu Znojmo). Logo
znázorňuje zelenou ještěrku, která symbolizuje charakter místní přírody, kde
prosluněné vinice střídají obilné lány,
lemované meandrujícími toky Dyje,
Rokytné a Jihlavy. Značku koordinuje
MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko se sídlem v Moravském Krumlově.

ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt
Území Železnohorského regionu. Logo
zobrazuje symbol Železných hor – výra
velkého, značku koordinuje MAS Železnohorský region, o.s. se sídlem v Heřmanově Městci.
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Beskydy originální produkt®
Koordinátor: O. s. Hájenka • Značka funguje od roku 2005 •
Počet certifikátů: výrobky (23)

Beskydská značka v novém
Regionální značka v Beskydech pamatuje počátky projektu, který si v roce
2005 předsevzal podpořit ekologicky
šetrnou produkci v chráněných územích. Tehdy se o vznik značky zasadila skupina aktivních výrobců, kteří
založili občanské sdružení Lidé v Beskydech. Název „Vyrobeno v BESKYDECH“ pak přirozeně zdůraznil to

nejpodstatnější – poctivou
práci místních lidí. Značku
se podařilo skvěle nastartovat a propagovat, s koncem projektového financování však přišel útlum
a hledání nových cest.
Přes logický odliv zájmu Beskydská značka žije dál, od roku 2012 ale

Forestík – oblečení pro děti
Pavlína Chemijová ze Štramberka šije
oblečení pro děti, které prodává pod
značkou Forestík na internetu i ve stejnojmenném kamenném obchůdku.
Z české bavlny (plátna, úpletů i manšestru) přímo od českých výrobců,
vyvinuté a testované na třech vlastních dětech. Od prvních plátěných
„retráčů“ se nabídka rozrostla na nejrůznější typy kalhot, šatiček, tepláků
a mikin. Pro kluky se šijí klasické tre-

nýrky a montérky, holčičky zase ocení
plátěné šatové i zavazovací zástěrky.

Vášeň jménem kůže
Michaela Luttyová ze Vsetína vystudovala techniku a pracovala v logistice.
Zároveň ale měla potřebu něco tvořit,
zkoušela tedy šít, věnovala se keramice
i korálkování. Teprve na mateřské dovolené jí od maminky darovaná peněženka
s raženým květinovým vzorem připomněla někdejší touhu dozvědět se, jak
se ražbou a barvením dají do hověziny
vykouzlit čarovné květiny a další pohádkové vzory. Stačilo pár lekcí v kroužku
pro amatéry a i ji, jak sama říká, „kousl
kožený brouk.“ Začala zkoušet nové
postupy, díky specifickému oboru si
našla mnoho nových přátel po celém

Chlebovické
brambory
V severní části regionu, v Chlebovicích,
podniká Libor Janečka, který získal
certifikát pro Chlebovické brambory
pěstované s minimalizovaným použitím chemických přípravků na ochranu rostlin. Libor Janečka zdědil lásku
k zemědělství po předcích. Bramborám se věnuje už 20 let, posledních
6 let ve spolupráci s Lenkou Chovancovou, které svěřil především obchodní záležitosti.

V létě poslouží i kloboučky a čepičky
a na spaní poctivé pyžamo.
Nakupovat lze z pohodlí domova
v internetovém obchodě, nebo přímo
ve Štramberku v obchůdku, kde sortiment vlastních výrobků doplňují nejrůznější dobroty jako med, džemy,
šťáva a sirupy, ale také káva, čaje, oříšky a spousta milých dárků. Otevřeno
je denně kromě pondělí!
Zauličí 375, Štramberk
www.forestik.cz

Užitková keramika z Valašska
KERAMIKA DUB s. r. o. z Valašského Meziříčí získala certifikát na Užitkovou keramiku z Valašska. Rodinná

s novým koordinátorem, kterým je
Občanské sdružení Hájenka z Kopřivnice. Od počátku roku 2013 má
dokonce i obměněný název. S výhledem na možné využití potenciálu služeb v cestovním ruchu se nový koordinátor přiklonil k úpravě na „BESKYDY originální produkt“. Připojil
se tak ke skupině převážně horských turistických
oblastí (Šumava, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky), které si zvolily stejné označení.
Staronová značka má už
i své zcela nové držitele, o kterých
se dočtete v následujících příspěvcích.
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firma byla založena v roce 1936 a od té
doby vyrábí sádláky, zeláky, mléčné
hrnce, květináče, krmítka pro domácí zvířata, formy na pečení a jiné užitečné předměty denní potřeby s nezaměnitelným rukopisem a estetickou
hodnotou.
Současný majitel a vnuk zakladatele, Tomáš Dub, stále vychází z tradičních tvarů a barev glazur, které používal jeho dědeček a jež jsou nedílnou
součástí kultury Valašska. Všechny

světě a nakonec se rozhodla, že svůj
koníček promění v zaměstnání. Od
počátků v roce 2008 vyrobila už pěknou
řádku výrobků. Některé z nich získaly
i ocenění mezinárodní soutěži Mezinárodní federace kožařských cechů
(International Federation of Leather
Guilds, Inc.) v USA.
Všechny výrobky jsou z hovězí hlazenice, jsou ručně ražené a ručně šité buď
vepřovicovými pásky různých barev,
nebo voskovanými sedlářskými nitěmi. Paní Luttyová nepoužívá šicí stroj,
všechny díly si připravuje a řeže sama,
nepoužívá ani žádný vysekávací stroj.
Jedná se o stoprocentní ruční práci.
Nahlédnout nebo nakoupit můžete na

výrobky jsou páleny vysokou teplotou 1 205 ºC, která je podmínkou pro
vznik kameniny.
K vypalování se používají moderní elektrické pece, ale zhruba dvakrát
do roka se pálí v tradiční peci na dřevo.
Kromě udržování tradice tak vznikají
výrobky, které se odlišují jedinečným
zabarvením, jež nelze nahradit žádným
jiným typem glazury ani jinou technikou výpalu.
Odběr je možný přímo v provozovně – Hranická 87, Valašské Meziříčí
www.keramika-dub.cz

Fleru nebo na vlastních stránkách paní
Luttyové. Pokud si nevyberete z aktuální nabídky, ráda Vám zpracuje kožený
výrobek přesně podle Vašich představ.
Ing. Michaela Luttyová
Mostecká 355, 755 01 Vsetín
www.razenakuze.cz

Pečlivě vybíraným odrůdám brambor
s romantickými jmény (např. Marabel,
Laura, Dali, Milva nebo Adéla) věnují oba veškerý svůj čas. Ač neaspirují
na certifikaci bio, snaží se brambory
pěstovat tak, jak to dělali naši předkové, s minimem chemických zásahů,
ale s o to větší péčí. A na výsledku je to
znát – o jejich brambory je pro jejich
chuť i trvanlivost stále větší zájem. Pěstují 12–15 odrůd a dle zájmu zákazníků testují 2–3 nové odrůdy každý rok.
Kdyby seřadili řádky pěstované plochy do jedné linie, dostali by vzdálenost 1 000 km. V roce 2011/2012 byl
objem jejich zpracovaných a vyexpedovaných brambor 3 000 000 kg, což
je v přepočtu 120 kamiónů a jedna
porce brambor na každého občana
ČR, včetně nemluvňat.
Podobně jako v jiných zemědělských oborech, je i pro pěstitele brambor stále těžší uspět v zahraniční konkurenci, která si může dovolit snižovat ceny díky státním dotacím. Často
se to ale projeví i na kvalitě, na tu začínají být – naštěstí – citliví i naši spotřebitelé. Ty určitě poctivá chlebovická brambora nezklame!
Nákup je možný denně kromě neděle přímo na statku v Chlebovicích.
Chlebovice 15
www.chb-brambory.cz
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Broumovsko regionální produkt®
Koordinátor: Agentura pro rozvoj Broumovska • Značka funguje od roku 2011 •
Počet certifikátů: výrobky (18)

S Lotrandem za regionálními výrobky
Broumovský klášter je nepřehlédnutelnou dominantou celé broumovské kotliny. V okamžiku, kdy projdete jeho vnější branou, dopadne na vás mohutnost
jeho barokní nádhery skoro až nesnesitelně. Naštěstí k němu přiléhá i budova
klášterního gymnázia, stavba poněkud „lidštějších“ rozměrů a navíc místo, kde
se v posledních letech rodí mnoho zajímavých nápadů. Sídlí zde totiž Agentura pro rozvoj Broumovska, o jejíchž současných aktivitách i budoucích
vizích jsme si povídali s Markétou Hanušovou, koordinátorkou značky BROUMOVSKO regionální produkt®.
Díky regionální značce se potkáváme už téměř tři roky, můžete stručně shrnout, co všechno se za tu dobu
kolem propagace regionálních produktů povedlo?
Podařilo se nám dostat produkty
na informační centra v regionu, zavedli
jsme tradici pořádání řemeslných a regionálních trhů, na kterých se prodávají také regionální výrobky našich sousedů. S držitelem značky pramenitou
vodou Toma Natura pořádáme slevové
akce pro návštěvníky regionu, s drobnějšími řemeslníky potom workshopy
a programy pro děti i dospělé.
Návštěvníkům Broumova jistě neuniklo, jak intenzivně a zajímavě se
tento dříve spíše zapomenutý kout
probouzí k životu. Broumovské kulturní léto je pojem už přes deset let,
ale co mimo hlavní sezónu?
Děje se tu mnoho zajímavého. Už
legendární jsou závody psích spřežení
na Janovičkách nebo přejezd Javořích

hor – memoriál Emericha
Ratha. Celoročně jsou pro
návštěvníky zpřístupněná
dechberoucí skalní města,
v zimě se skvostnými ledopády,
otevřené je také Muzeum papírových
modelů v Polici nad Metují, Mlýn Dřevíček a klášter v Broumově. V letošním
roce jsme připravili prohlídky každý
víkend po celý rok. Vybrat si můžete
klasickou prohlídku nebo prohlídku
s loupežnickým synkem Lotrandem,
který tu dle pohádky Karla Čapka studoval. A po prohlídce se můžete zahřát
lahodnou kávou nebo něčím ostřejším
přímo v klášterní kavárně s názvem Café
Dientzenhofer.
Na co nového se návštěvníci Broumovska mohou těšit v budoucnu?
V roce 2014 realizujeme ve spolupráci s partnery Audabiac, Veba a. s.,
a ProRegiony výstavu s názvem PLAY
Broumovsko. Navazuje na dlouhodobý projekt ORBIS PICTUS PLAY auto-

rů Jiřího a Radany Waldových. Základem projektu, který měl svou premiéru
v roce 2006 v Paříži, jsou interaktivní
expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint
světla, Leporelohra, Golem,
PLAY a Sensorium inspirované dílem humanistického myslitele Jana Amose
Komenského Labyrint světa
a ráj srdce. Výstavy jsou připravovány podle umělecké koncepce Petra Nikla ve spolupráci s českými a zahraničními umělci. Od roku
2000 je zhlédlo více než 2,5 milionu
návštěvníků po celém světě. Expozice
se snaží rozvíjet imaginaci, tvořivost
a fantazii prostřednictvím interaktivních nástrojových objektů. Jednotlivé
instrumentální soubory se zaměřují
zejména na fenomén hry – na kreativní poznávání světa i sebe sama skrze
vlastní smysly. Jsme velmi potěšeni,
že Broumovsko je prvním „venkovským
regionem“, kde bude výstava k vidění.
Zařadíme se tak k výstavním místům
jako byla třeba Praha, Tokyo nebo Linz.
Součástí výstavy bude hra o hodnotné ceny realizovaná s ProRegiony.
Nejen místní, ale i vytrvalí turisté budou
po celý rok sbírat samolepky u podnika-

Dientzenhoferova
káva
Café Dientzenhofer je místem, které
snese srovnání se standardem běžným
ve významných kulturních centrech
západní Evropy – prostředím, vybavením i nabídkou.
Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti
s provozem kavárny?
Jak to tak bývá, začátky byly kostrbaté, ale to už je naštěstí za námi. Samozřejmě nejvíce kavárna žije během
turistické sezóny. Vždy mě zahřeje
u srdce, když vidím, jak se prostory
zaplní turisty, kteří chtějí vše ochutnat, okoukat, prolistovat a co hlavně,
kousek z kláštera a z Broumovska si
v podobě suvenýru nebo nějaké dobroty odnést domů.
Největším hitem kavárny je určitě
káva – směs Dientzenhofer, kterou pro
nás míchá držitel značky KRKONOŠE

originální produkt, trutnovská rodinná firma Volkafe (samostatný článek
na straně 7). Nabízíme i skvělá vína
z Benediktinských vinných sklepů,
pestrou škálu regionálních výrobků,
knížky, dárkové předměty. Pořádáme
workshopy, ochutnávky a degustace.
Kavárna je otevřena po celý rok a jsme
velmi rádi, že ji čím dál více navštěvují také místní.

V kavárně Dientzenhofer v Broumově ochutnáte a koupíte například:
• Kávu Dientzenhofer
• Biodžemy ze statku Tilia
• Vyzrálé bio hovězí maso z ekofarmy
Bošinových
• Čerstvé palačinky slané i sladké
• Olivětínské pivo OPAT
• Kvalitní a lahodnou čokoládu
JORDIS
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telů, na zajímavých místech regionu,
turistických atraktivitách, návštěvách
koncertů, zaplňovat mapičku a v napjatém očekávání se těšit na svou výhru.
Budujeme také vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov a ve spolupráci s Agenturou CzechTourism
jsme se stali jedním s regionů, který
bude propagován v rámci projektu
Skalních měst České republiky (společně s Českým rájem a Českým Švýcarskem). Čeká nás spousta práce.
Srdečně zvu všechny nejen na výstavu, ale k návštěvě celého Broumovska.

Statek Tilia – dary čisté
přírody Broumovska
Krajina, ve které dnes leží Císařský
statek Radešov, se nacházela v pohraničních hvozdech obklopujících
první státní útvar vznikající na českém území. Přemysl Otakar I. daroval roku 1213 krajinu v okolí dnešního města Police nad Metují řádu Be-

nediktinů, kteří začali s kolonizací
území. Již v roce 1406 byla podle klášterního urbáře výměra obhospodařovaných pozemků v obci Radešov
zhruba stejná, jako je dnes. Na polích, která dnes osévá rodinná firma
Statek Tilia, hospodařili předci rodiny Jiráskových již před 600 lety.
Když byla za Marie Terezie v obcích
přidělována popisná čísla, dostal císařský statek číslo 1, které bylo určeno nejdůležitějším budovám v obcích.
Popisné číslo nese statek stále, firma
Statek Tilia, s. r. o. vznikla v roce 1994
a v současnosti hospodaří kromě Radešova ještě v Adršpachu a v Rejdicích
v Jizerských horách. Zabývá se rostlinnou výrobou a zpracováním jejích
produktů, a to od roku 2005 v systému ekologického zemědělství.
Značku BROUMOVSKO regionální
produkt® nesou biodžemy a celozrnný chléb. Nakoupit je můžete přímo
na statku, ve stále se rozšiřující síti prodejen zdravé výživy (seznam najdete
na www.biodzemy.cz), nebo můžete
vyzkoušet i zásilkový obchod.
Statek Tilia s. r. o.
Radešov 1, 549 54 Police nad Metují
www.statektilia.cz
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HANÁ regionální produkt®
Koordinátor: MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) o. s. •
Značka funguje od roku 2008 • Počet certifikátů: výrobky (64)

Máme značku Haná
Značka HANÁ regionální produkt® patří k největším rozlohou a nejpestřejším
skladbou svých držitelů. Krom jiných specifik je také jedinou značkou
v rámci ARZ, která vydala vlastní knižní publikaci. A i když se tak stalo
už na sklonku roku 2012, stojí za to si tento počin připomenout.
Publikace „Máme značku Haná“ přináší na necelých sto dvaceti stranách rozhovory se všemi aktuálními držiteli certifikátu značky. Všechny rozhovory se přirozeně točí kolem oceněných činností a vztahu
k Hané a – podobně jako jednotlivé výrobky či produkty – každý je
originál. Díky citlivému vedení zkušenou novinářkou Marií Šulákovou
se z rozhovorů dozvíme nejen mnoho zajímavého o často spletitých cestičkách, jimiž se ti, jež spojila hanácká značka, postupně dostávali ke svému mistrovství, ale také o současných radostech a bohužel někdy i starostech jejich
podnikání či tvorby.
Často zcela spontánně, nepateticky, ale o to přesvědčivěji zaznívala z jejich
úst vyznání – vyznání lásky k řemeslu, půdě, či živým tvorům, kteří nám dávají obživu. A samozřejmě i k místu, kde jsou doma, tedy Hané. Pojďme se společně podělit alespoň o několik krátkých úryvků.
Celou knihu „Máme značku Haná“ je možné stáhnout ve formátu PDF na adrese
www.regionalni-znacky.cz/hana/cs/dalsi-tiskoviny, případně (do rozebrání nákladu) zdarma získat u koordinátora značky.

Zbyněk Poštulka, Loštice

Tvarůžkové
moučníky z Loštic
S paní Zdeňkou se poznali na brigádě,
když jim bylo šestnáct let. Kde jinde,
než v loštické tvarůžkárně. Tehdy ještě
netušili, že z nich jednou budou manželé a že si spolu otevřou – světe div
se – Tvarůžkovou cukrárnu.
Jaký tvarůžkový moučník byl první?
Tvarůžkový šáteček a koláček. Začátky byly náročné, nikdo tvarůžkové
moučníky moc neznal, ani turisté se
nehrnuli. Takže zprvu jsme měli docela problém se v Lošticích prosadit.
Miluše Hlavinková, Litovel

Užitková keramika –
kamenina
Kde jste se učila dělat tyto klasické
věci?
Stačí se dívat a rozhlížet se. Tvary
je člověk obklopen v jakémkoliv
muzeu. Některé základní tvary jsou
dané, k jiným se dopracuji. Předlohu si nekreslím, mám vlastni fantazii
a už zkouším. Stále je ale co vymýšlet.
Například před zhruba třemi lety mě
na jednom jarmarku ve Zlíně oslovila paní a chtěla miniaturní nádobí pro
vnučky k panenkám. Chtěla ho mít
s kobaltovým proužkem, který dělám
přímo na kruhu. Než jsem to nádobíč-

Hodně nám pomohly farmářské trhy,
díky kterým jsme se dostali i do médií.
Když jsme někam vyjeli, viděli lidé něco
nového. V našem regionu mají tvarůžky zvuk, takže tvarůžkové moučníky se
velice dobře prodávaly. Později nás začali lidé vyhledávat.
ko od jara do podzimu této zákaznici
přivezla, třikrát jsem kolekci prodala.
Lidi si rádi hrají. A já si taky hraji. S hlínou i drátem. I když mně moje dcera
vyčítá, že jsem se hlíně věnovala vice
než jí. Musela jsem nás ale nějak uživit.
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Jiří Tomanec, Měrotín

Zdeněk Grňa, Dřevohostice

Svatební koláčky

Bronzové šperky

Jaké byly ty začátky?
Obtížné. Rozjezd byl takový pozvolný. Lidé si ale na naše výrobky zvykli
a naučili se je odebírat. V obci dříve fungovalo cukrářství pana Horsáka, které
mělo velkou tradici a u něhož manželka rozjížděla výrobu. Na tuto tradici jsme se pokusili navázat
a snad se nám to i povedlo.
Navíc i otec manželky byl
pekař – takže máme i jakousi rodinnou návaznost.
Kromě pečení a válení děláme
všechno ručně. Postupně jsme
náš sortiment rozšiřovali, až přibyly svatební koláčky, které teď tvoří základ naší produkce. Každý je originál.
Recepty jste také převzali od onoho
cukráře?
Ne. Recepty máme všechny vlastní.
Tedy ze starých knih. Nepoužíváme

Jak lze obstát v dnešní konkurenci
šperkařů?
Mám v podstatě trochu výhodu
v tom, že nás, kteří takto pracujeme,
není tolik. Všichni se známe a všichni se navzájem podporujeme. Nezávidíme si, protože víme, kolik práce
a zároveň sám sebe do toho každý
dává.

žádné náhražky. Všechny naše suroviny jsou poctivé.
A recept na ty vynikající svatební
koláčky máte odkud?
Jedná se také o starý recept na koláčky
z převalovaného těsta. Dělají se ručně,
a tak je třeba se s tím trochu pomazlit. A je to výhradně máslové těsto.
Všechny suroviny jsou navíc z našeho regionu. Vejce z Oseku nad Bečvou,
mouka z věrovanského či kojetínského
mlýna, mléčné výrobky z Olmy. Snažíme se nakupovat, co nejblíže to jde.

Doma v REGIONECH

krkonoše regionální produkt®
Koordinátor: MAS Krkonoše, o. s. • Značka funguje od roku 2005 •
Počet certifikátů: výrobky (23)

Na Volkafe do Kafírny
Trutnov patří k městům, která se v posledních letech překotně rozvíjejí a modernizují, ba dokonce staví i krásné nové
budovy. Nic proti střídmě futuristické architektuře společenského centra
Uffo, nominovaného na světovou stavbu roku 2011, ale pro ty, kdo si úplně
nelibují v chladné kombinaci skla a kovu
a navíc jsou vyznavači vynikající kávy,
máme dobrou zprávu. Jen pár kroků
od Uffa, v ulici s hrdým jménem Spojenecká, funguje už přes deset let podnik jménem Kafírna.
Na začátku byla – jak jinak – láska
k dobré kávě. A protože manželé Volkovi

nebyli spokojeni s nabídkou na našem
trhu, začali si vozit domů to, co jim chutnalo, až z Itálie. Káva Vescovi
zaujala nejen je, a tak byla
na světě původní Kafírna,
na první kouknutí a hlavně přivonění sympatický
prostor vzniklý v nevelkém
krámku a přilehlých místnostech. A odtud byl jen krok k vlastní pražírně a obchodu s kávou, kde si
můžete vybírat podle druhu a původu, nebo se spolehnout na speciálně
vyladěné směsi. Za úspěchem rodinného podniku stojí nezdolná energie

Miloslava Vlková, Příkazy

Tkané výrobky
Vy jste také členkou Spolku řemesel
ručních prací ve Štěpánově. Čím je
tento spolek zajímavý?
Ve spolku jsem od roku 2000, mám
na starosti ukázky řemesel. Spolek
řemesel ručních prací ze Štěpánova je
občanské sdružení, jehož cílem je obnovovat, zachovávat a rozšiřovat zájem
veřejnosti o tradiční a ruční řemesla. Jeho úplně první začátky se datují
do roku 1999, kdy skupina nadšenců
uspořádala kurzy a semináře pro děti
i pro dospělé a několik ukázek lidových
řemesel. Dnes členové spolku předvádí umění našich předků nejen na různých jarmarcích a lidových slavnostech, ale organizují také pro zájemce

výukové kurzy, a to pro všechny věkové kategorie od 10 let výše. Ve svém
programu máme dokonce i speciální
představení, kdy na požádání přijedeme na dohodnuté místo, s dobovými stánky a v dobovém oblečení. Nejde
přitom jen o nějaké ohlédnutí do historie. Chceme tím také upozornit, jak
bývali lidé kdysi šikovní a pěstovat
v dětech úctu k ruční práci.

Ing. Ivan Hrbek (AMALTHEA s.r. o.),
Hvozd

Mléko a mléčné
výrobky
K čemu je vám dobrá značka Haná
regionální produkt?
My jsme tak malá farma a produktů
máme tolik, že bychom je zřejmě prodali i bez nějakých reklam spojených
s marketinkovou značkou. Ale díváme se na to tak, že v regionu musí lidé
spolupracovat. Vyvinuli jsme nějakou
aktivitu k získání značky, a to má přínos nejen pro nás, ale i pro sdružení,
které se o značku stará. Jsem v současné době i členem výběrové komise

Ostatní, kdo prodávají šperky,
například firma Swarovski – to jsou
skleněné cetky dokonale vyrobené,
ale je to sériová výroba – takže neosobní. Dnes stačí, když si koupíte
správnou kramli a správný šutr, scvaknete to k sobě a pak můžete říct,
že vyrábíte šperky. Lidi, co tohle dělají, prodají víc než já. A budou mít více
zákazníků, kteří to viděli v časopise –
a co je v časopise, to je svaté, i když
je to blbé. Ale má to jednu velkou
nevýhodu. Všichni nakonec zjistí,
že to může dělat každý, a že na to stačí
jedny kleště. Takže zatímco před pěti
lety navlékalo korálky 5000 lidí, dnes
už je jich 11 450. A tak si konkurují
jeden druhému. Já mám sice klientelu podstatně menší, ale nás, kteří
takto pracujeme, není tolik.
Bronzové šperky z Atelieru Tomanec, jako prsteny, náušnice, brože,
jehlice, vlasové spony, jsou vyráběny z jediného materiálu – cínového bronzu.

Tipy na akce
na Hané

pro udílení certifikátů, také akreditovaným zemědělským poradcem, takže
zkušenosti, které získám i prostřednictvím regionálních značek mohu uplatnit i v práci poradce, když pomáhám
jiným zemědělcům.

Litovel / květen, září, prosinec 2014
/ Hanácké farmářské trhy v Litovli.
Litovel / září 2014 /
Den MAS Moravská cesta.
Bílá Lhota / prosinec 2014 /
Adventní slavnost v Bílé Lhotě.
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maminky Jiřiny, šarm tatínka Pavla
a nápaditost syna Tondy. Více či méně
jsou ale v kafírně a obchodě zapojeni
i další členové početné rodiny, které
se podařilo po letech podnikání v pronajatém prostoru nevelký řadový dům
od města odkoupit.
Díky tomu se mohly prostory kafírny
rozšířit nejen o letní dvoreček, ale hlavně
o samostatný obchůdek, v němž probíhá i alchymie pražení a míchání
kávy. Kolorit doplňuje sbírka kávovarů a kafemlýnků,
stejně jako historických
ručních pražíren. Nádoby a pomůcky na přípravu kávy jsou zde i ke koupi,
stejně jako dárková balení kávy
a doplňkový sortiment čaje.
Mletou kávu je možné si vlastnoručně
odsypat a nechat zvážit, nebo se můžete přebírat v desítkách připravených
sáčků. Na všech je vyznačeno datum
pražení a vytištěna značka KRKONOŠE originální produkt®. Ta prý občas
vrtá návštěvníkům obchůdku hlavou –
podivují se, co je krkonošského na kávě.
Kdo měl příležitost pobýt aspoň chvilku v jedinečné atmosféře kafírny nebo
obchůdku, ptát se přestane. Je pravda,
že zelená zrna putují do Trutnova z dálné
Ameriky, Afriky i Asie, ale péče, jaká
je jim zde věnována od počátku skladování až do okamžiku vychutnávání
v moka šálku, je už zcela místní, originální a jedinečná. Popsat se to nedá, to
se musí prostě zažít!

Kouzelný svět Paní z kopce
Krkonoše byly od nepaměti zabydleny
nejen Krakonošem, ale i spoustou skřítků, víl a dalších podivných tvorů. Jinak
už to snad v horách ani nemůže být.
A taky bývaly domovem tkalců a korálkářů. Druhé neplatí už dávno – a to
první? Těžko říct, to záleží asi na fantazii každého z nás. Pro ty méně důvěřivé
máme tip – kouzelný svět pohádkových
bytostí a nejrůznější zvířeny, který vzniká pod rukama Paní z kopce z Vrchlabí.

Vedle textilních zvířátek a postaviček se
díky její nápaditosti a šikovnosti rodí ze
zbytků materiálů či starších oděvů i nejrůznější dekorace a praktické drobnosti, počínaje roztomilými jehelníčky
a konče třeba zcela originálními věnečky nebo povlaky na polštáře.
Díky zbytkovému materiálu je prakticky každý kus originál, který je potřeba nejen vidět, ale i pohladit, u vonných
podložek a polštářků i přivonět. Prodávat takové poklady jen na internetu by
bylo vyloženě škoda, ale i to už dobré
víly zařídily. Paní z kopce se zabydlela
v malém obchůdku kousek od vrchlabského náměstí. Najdete ho v ulici Svatopluka Čecha 168, v kouzelném starobylém domečku s mechem porostlou
střechou. A vedle autorských prací Paní
z kopce v něm objevíte i další originálně krkonošská potěšení nejen od nositelů krkonošské regionální značky.

Tipy na akce
v Krkonoších

Jilemnice / 17. 5. 2014 /
Májový jarmark
Žacléř / 5. 7. 2014 /
Den lidových řemesel
Roztoky u Jilemnice / 12.–13. 7.
2014 / Krakonošova tržnice
Hostinné / 17. 11. 2014 /
Řemeslný trh pod obry
Jilemnice / 13. 12. 2014 /
Vánoční jarmark (s ohňostrojem)

Doma v REGIONECH

Číslo 4 / Rok 2013–2014

Krušnohoří regionální produkt®
Koordinátor: MAS Sdružení Západní Krušnohoří • Značka funguje od roku 2013 •
Počet certifikátů: výrobky (13), služby (2)

Další značka z hor a podhůří
Krušnohoří – krajina, do jejíž krásné tváře se nesmazatelně zapsali lidé,
když v honbě za poklady z hlubin zanechali hluboké jizvy na jejím povrchu
a umocnili tak důsledky pohnuté historie, společné celému česko-německému pohraničí.
V obecném povědomí je Krušnohoří
ještě pořád synonymem imisemi zdevastovaných lesních porostů, obřích

kráterů povrchových dolů a věčně
dýmajících elektrárenských komínů.
I taková místa zde najdeme, zároveň
si ale Krušnohoří mnohde uchovalo
či znovu úspěšně vytváří i jinou podobu – oázy turisty nepřetížené zachovalé přírody s mnoha chráněnými živočichy i rostlinami a kulturní krajiny,
z níž promlouvá historie mnohasetletého osídlení.

Hornictví zde hrálo významnou roli
odnepaměti, o čemž nás mohou přesvědčit četné technické památky rozeseté po celém Krušnohoří, například
štola Země zaslíbená na Měděnci,
která návštěvníkům přiblíží mj. techniku dobývání hornin sázením ohně
neboli krušením, od nějž je odvozen
název celého pohoří. Stříbro-měděnou Mikulášskou štolu si můžete prohlédnout také v Hoře
Sv. Kateřiny a skutečně autentický zážitek ze stříbrné
štoly nabízí Lehnschafter
v Mikulově u Teplic. Další
tradicí, která spojuje českou
i německou část pohoří, je práce
se dřevem – zejména výroba dřevěných ozdob a hraček.
Zachovalé Krušnohoří však není
jen přírodní rezervací a skanzenem
minulosti, je to také oblast přirozeně se rozvíjejícího zemědělství. Bude
pro vás možná překvapením, že více
než polovinu ze třinácti certifikátů
udělených při prvním zasedání certifikační komise nové regionální značky
KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt,
si odnesly právě zemědělské a přírodní produkty.
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Venkovské farmářské
trhy
Od roku 2011,
vždy od dubna
do prosince,
pořádá MAS
Sdružení západní Krušnohoří Venkovské farmářské trhy.
Jednotlivé trhové dny jsou
připravovány ve spolupráci s různými obcemi v regionu. Každý trhový den
má své zvláštní téma a bohatý doprovodný program.
Na trzích je vystavována zemědělská technika, moderní i ta historická.
Cílem venkovských farmářských trhů
je oživit prodej zboží v regionu, kde
vzniklo. Trhy jsou formou aktivní
podpory místních producentů, včetně těch, jejichž produkce spadá do
kategorie prodeje ze dvora. Na trhu
se mohou prezentovat a díky katalogu výrobců se o nich dozvědí potenciální zákazníci, kteří jsou ochotni si
pro zeleninu i živočišné produkty
dojet ke „svému“ farmáři.

Regionální značka pro místní výrobce
Značkou se mohou pyšnit údlická
kuřata od společnosti Vaigl a syn s.r.o.
z Údlic, chovné jalovice a jateční býci
od Jiřího Kejře ze Všestud, chov plemene Limousine od Adolfa Loose z Hory
Svaté Kateřiny, fellský pony od Gab-

riely Jašurkové Mikutové ze Střezova, jablka ze Sadů a školek Jirkov
spol. s r. o. a cibule od Michala Ryšavého z Račetic.
Zvláštní postavení má víno Kerner
od Karla Němečka z Března u Chomutova, pěstované na malé vinici Na vyhlídce u obce Stranná pod Nechranickou
přehradou. Historie vinařství na Chomutovsku sahá až do 13. století, kdy
zde první vinice zakládali cisterciáčtí
mniši. Přímo v katastru obce Březno
je vinařství doloženo od století šestnáctého. Odrůda Kerner je u nás málo
známá, v Německu je však třetí nejpěstovanější. Kerner pana Němečka byl

oceněn stříbrnou medailí na národní
soutěži vín v roce 2013.
V řemeslných oborech převládá tradiční krušnohorská práce se dřevem,
a to hned v několika podobách. Značku získaly krušnohorské dekorace
od Jany Rubkové z Perštejna, kouřový panáček Krušberk od společnosti
NBW s. r. o. z Nové Vsi v Horách a kolářské a bednářské výrobky Tomáše
Hubeného z Lažan, které jsou nejen
vyrobené tradičním technologickým
postupem, ale i plně funkční. Miroslav
Chlouba z Výsluní byl oceněn za své
repase a repliky historických truhlářských prací. Jeho hlavní zakázkou

Doma v REGIONECH

Číslo 4 / Rok 2013–2014

Toulava regionální produkt®
Koordinátor: MAS Krajina srdce • Značka funguje od roku 2013 •
Počet certifikátů: výrobky (6), služby (1)

Toulava – turistická destinace
v srdci Čech
Nová turistická destinace v samém srdci Čech, v severní části Jihočeského kraje
a jižní části Středočeského kraje, s centrem ve městě Táboře – to je Toulava.
Pyšní se malebnou a nepoškozenou přírodou, skýtá řadu atraktivit od pěší,
cyklo- i vodní turistiky, přes celou škálu zimních sportů, golf a agroturistiku až po lázeňství, městský turismus i špetku adrenalinu. Vznikla přirozenou cestou – zdola – a tvoří kompaktní a logický celek.

Než jsme vyrazili
na cestu
Po vzoru vyspělých turistických zemí,
jako je Rakousko, Švýcarsko či Německo, kde se destinace cestovního ruchu
formují spoluprací veřejného, soukromého a neziskového sektoru, se zrodila
i Toulava. Myšlenka založit na území
Táborska, Sedlčanska a Milevska turistickou destinaci se objevila už v roce
2011. Podnítili ji tehdy místní podnikatelé v cestovním ruchu v čele s Jaroslavem Krejčím, kteří pro ni následně
získali i Ing. Moniku Hienlovou z místní akční skupiny Krajina srdce.
Nápad vzešel v návaznosti na připravovaný zákon o cestovním ruchu,
který má v České republice odzvonit
roztříštěnému a neefektivnímu financování cestovního ruchu a přenést sem
praxi dobře fungujícího destinačního
managementu z Rakouska.

Na začátku stálo několik nadšenců a jejich setkání organizovaná právě MAS
Krajina srdce. Dne 29. 5. 2011
se k myšlence založit turistickou destinaci sešlo na Monínci diskuzní fórum,
kterého se zúčastnilo téměř 100 zástupců z řad podnikatelů, obcí, mikroregionů, médií a cestovních agentur. Z vážných zájemců vznikla desetičlenná
pracovní skupina a postupně do sebe
začaly zapadat první puzzlíky nové
turistické destinace.
Proběhly průzkumy veřejného mínění, vznikla databáze téměř 350 subjektů činných v cestovním ruchu, byly
podepsány partnerské smlouvy se zdejšími mikroregiony a městy a došlo tak
k přesnějšímu vymezení celého turistického regionu. Se soutěží o nejvýstižnější název destinace přišly i dny,
kdy jsme poprvé začali mluvit o krajině kolem nás jako o Toulavě.

Kudy vedou cesty Toulavou?

po několik posledních let je práce na obnově kostela sv. Václava ve Výsluní,
kde můžeme vidět jeho repliky či rekonstrukce oken a dveří.
Skupinu prvních certifikovaných
výrobků doplňuje ještě hrušovanská
motalinka od Drahomily Kramplové –
pro změnu netradiční způsob zpracování starého papíru košíkářskou technikou – a naopak velmi tradiční čeradický zdobený perník od Karla Štěpána,
který je vyhledáván pro svou charakteristickou chuť.
Nová značka oslovila hned na svém
počátku i dvě ubytovací zařízení – Penzion Ranč u Matěje v Blatně a Horský

hotel Lesná ve Svahové. Podle Hany
Dufkové, ředitelky MAS Sdružení
Západní Krušnohoří, která se ujala
koordinace značky KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt, „se koordinátor
může opřít o dlouhodobou zkušenost
se spoluprací s místními výrobci, včetně organizace Venkovských farmářských trhů. Značka chce podporovat
především ty řemeslníky a zemědělce, jejichž práce je v regionu vidět.“
V prvním kole udělování značky proto
převládali žadatelé z okolí Chomutova, do budoucna ale bude značka otevřená zájemcům z celého Krušnohorského regionu.

Toulava je výsledkem projektu spolupráce 4 místních akčních skupin –
MAS Krajina srdce, MAS Střední Povltaví, MAS Sedlčansko a MAS Lužnice. Hlavním cílem projektu je vytvoření
konkurenceschopné a známé turistické
oblasti, řízené efektivním destinačním
managementem. Toho se pokusíme do-

cílit pomocí výstupů z projektu, jakými
jsou například marketingová strategie
rozvoje turistické oblasti nebo realizace
konkrétních marketingových aktivit.
Strategie Toulavy umožní turistické
oblasti ucházet se o certifikaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Marketingové výstupy, jako například probíhající

fotosoutěž, připravované webové stránky nebo informační letáky, pak Toulavě
pomohou zviditelnit se u jejích obyvatel a nová destinace se zároveň dostane
do povědomí turistů českých, moravských, slezských, i těch zahraničních.
Ale již nyní na webových stránkách
www.toulava.cz, ale i na toulavském
facebooku probíhá fotosoutěž. Na ni
bude v příštím roce navazovat kromě
vyhodnocení a předání zážitkových
výher i putovní výstava vítězných fotografií napříč celou Toulavou.
Pro odbornou veřejnost z řad
podnikatelské, veřejné i neziskové sféry probíhají semináře na téma destinačního managemetu, spolupráce podnikatelů a tvorba
produktů v oblasti cestovního
ruchu či certifikace regionálních
produktů. V návaznosti na turistickou destinaci totiž vznikla také značka
TOULAVA regionální produkt, jejímž
cílem je podpora místních producentů
s tradiční výrobou a šetrným hospodařením i zviditelnění našeho regionu.

Zelenina a bylinky z biofarmy
Mlýnec
Rodina Markových hospodaří v údolí
zvaném Mlejneček zhruba sto let, od
roku 2000 v režimu ekologického zemědělství. Nenápadné údolí skryté před
zraky výletníků překvapí svou neokázalou romantikou i zemědělskou funkčností. Na pestrém políčku orné půdy
se pěstují bylinky, koření, drobné ovoce,
zelenina a „jedlé“ květiny.
Jindřiška Kopková
Smrkov 10, 391 33 Jistebnice
http://mlynec.blog.cz

Medové perníčky
Perníčky peče Božena Kabíčková od
dětství. Začala s maminkou, později
je dělala vlastním dětem. Doopravdy
se ale tomuto koníčku začala věnovat
po odchodu do důchodu v roce 2007.
Božena Kabíčková, 391 35 Borotín 99

Sport relax centrum Monínec
Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km jižně od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského
kraje nedaleko města Sedlec-Prčice.
Je nejvyšším bodem v ose Praha – Šumava ve výšce 723 m n. m. Z hotelu je
krásný výhled na krajinu Českého Meránu a České Sibiře. Hotel Monínec***
vznikl na místě původní budovy a je součástí areálu Sportrelax centrum Monínec. Nabízí komfort i pohodu uprostřed přírody a je vhodný pro relaxaci,
soukromé i firemních akce.
Monínec, s. r. o.
Monínec 7, 257 91 Sedlec – Prčice
www.moninec.cz
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Med z Horního Borku
Petr Písařík je členem Pracovní společnosti nástavkových včelařů, propagující moderní a jednoduché způsoby včelaření. Včelaří v Horním Borku nedaleko od Miličína, kde je krásná a čistá
příroda. O včelstva se stará v souladu
s jejich přírodními potřebami a zákonitostmi. Chová včelstva vitální a přirozeně odolná. V letech medobraní
2010 a 2012 v tradiční soutěži Český
med obdržel zlaté medaile za květový
a pastový med. Med prodává ze dvora.
Petr Písařík
A. Dvořáka 607, 259 01 Votice

Včelí med
Včelařství má v rodině Ondřeje Čichovského tradici, která se dědí z generace na generaci. V současné době
mají 21 včelstev a připravují rozšíření
i na další stanoviště. Všem zájemcům
o med jsou dveře otevřeny, med prodávají přímo ze dvora.
Ondřej Čichovský 391 35 Borotín 109

Vinuté perle z Chotovin
Každý korálek je tvořený ručně z roztaveného skla, každý kus je tedy naprostý originál. Hotové vinutky jsou kompletovány do šperků, které si můžete
zakoupit osobně nebo na adrese www.
vinutky.cz.
Ing. Hana Junová
Táborská 101, 391 37 Chotoviny

Kraslice
Jitka Novotná téměř každý večer rozpouští voskovku, bere do ruky redispero a špejli se špendlíkovou hlavičkou
a hodiny maluje vzory na do té doby
nenápadná slepičí, husí, ale i pštrosí vajíčka.
Jitka Novotná
Nový Kostelec 7, 391 33 Jistebnice
Toulava, to je nové jméno pro tradiční regiony, které doposud bojovaly se zájmem návštěvníků, spletitostí
zákonů, dotační politikou i konkurencí samy za sebe. Nyní se spojily a věří,
že společnými silami se Toulava stane
značkou kvality a prosperity. Nebude
to hned, ale první a nejdůležitější krok
už byl učiněn.
Ing. Monika Hienlová,
MAS Krajina srdce
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opavské slezsko regionální produkt®
Koordinátor: MAS Opavsko, o. s. • Značka funguje od roku 2013 • Počet certifikátů: výrobky (6)

Opavské Slezsko se představuje
Genius regionis krajiny na hranici
Moravy a Slezska je nesmazatelně
vepsán do barevné mozaiky úrodných
polí v nížinách řek, do divokých hvozdů a bohatství nerostů Nízkého Jeseníku, do řemeslných tradic a odkazu
úspěšných podnikatelů působících
na Opavsku v dobách průmyslové
revoluce, do četných panských sídel,
sakrálních staveb i technických památek. Je to domov pracovitých lidí inspirovaných historií a tradicemi.
Opavský venkov je různorodou
mozaikou přírodního bohatství, dokladů pestré historie, tradic a lidského
umu. Byl osidlován již od pravěku,
což dokládají četné archeologické
nálezy, např. v okolí Holasovic. Většina současných sídel vznikla v období středověké kolonizace. V celé řadě
obcí je dochováno původní panské
sídlo v podobě zřícenin středověkých
hradů a tvrzí nebo mladších panských
sídel – zámků s hospodářským zázemím a parkem. Nejznámějšími zámky,
nazývanými též pohádkové, je dvojice
bílého a červeného zámku s parkem
na skalnatém ostrohu v Hradci nad
Moravicí a malebný zámek s hospodářským zázemím (sýpka, vošárna,
ovčín, oranžerie) v Raduni. Z řady dalších lze zmínit a doporučit k návštěvě

zámecké areály v Kyjovicích, Litultovicích či Štáblovicích. Ze zřícenin starých hradů je nejpůsobivější Vikštejn u obce Radkov.
Množství dochovaných
sakrálních památek, kostelů, kaplí, křížků, božích
muk a drobných staveb
v krajině tvoří ideální podmínky pro turistiku a odpočinek. Unikátním dokladem lidové architektury je vesnická památková rezervace Lipina (u Štáblovic),
která byla založena koncem 18. století, na místě zpustlé osady, jako ves
raabizační.
Jednotící přírodní prvek území tvoří
hustá síť vodních toků. Úrodnou údolní
nivu vytvořila řeka Opava. Řeka Moravice se zařezává do hlubokých lesnatých
a skalnatých údolí, tvoří osu přírodního parku Moravice. Řeka je každoročně cílem stovek vodáků, kteří si od přehradní nádrže Kružberk až po Hradec
nad Moravicí užívají nevšední zážitek
v kulisách působivého přírodního prostředí. Říčka Hvozdnice je jedinečná
ve svých meandrech s lužními ekosystémy a rybníky. Svůj půvab si zachovávají říčky Setina a Sezina v klidovém lesnatém území mezi Hradcem
nad Moravicí a Ostravou.

Značka OPAVSKÉ SLEZSKO regionální
produkt má první držitele
Těsně před Vánoci 2013 zasedla v Hradci nad Moravicí poprvé certifikační
komise značky OPAVSKÉ SLEZSKO
regionální produkt. Značka je udělována prozatím na území shodném s územím MAS Opavsko a v prvním kole
se o ni ucházelo sedm žadatelů. Šest
z nich značku získalo, sedmá žádost
byla odložena, neboť komise neměla
dostatek podkladů pro rozhodování.
Po prvním kole má značka pestrou
směsici držitelů, která potěší zejména příznivce dobrého jídla a pití. Jediným produktem se značkou, který
není určen ke konzumaci, jsou zatím
výrobky z ručně předené ovčí vlny
od Pavly Lindovské z Kyjovic. Modrý
mák od Bronislavy Scheidelové z Tábora u Velkých Heraltic představuje pro

region tradiční plodinu, duhoví pstruzi od Jana Rašky z Velkých Těchanovic s produkcí rybí násady i tržních ryb
zastupují tržně atraktivní alternativu
tradičního sladkovodního rybářství.

Rodinná včelí farma Košec
Neplachovice
První včelí úly byly v rodině Pavla Košce
již před sto lety, on sám ale pracoval
původně ve stavebnictví. Nakonec ale
převážila touha po podnikatelské svobodě a založil včelí farmu na rozhraní
Opavských nížin a Nízkého Jeseníku
v obci Neplachovice.
Za osm let vybudoval farmu o dvoustovce včelstev s vynikající pověstí
jednodruhových medů nejvyšší kvality. „Používáme moderní technologie

Původní a čistá krajina zůstala zachována na Vítkovsku a Budišovsku,
život obyvatel zde byl po staletí úzce
spjat s těžbou černého zlata Nízkého
Jeseníku – břidlice. Pozůstatky
ukončené těžby kvalitních
pokrývačských břidlic utvářejí nezaměnitelný kolorit
venkovské krajiny. Zalesněné břidlicové haldy a zatopené lomy např. v Jakartovicích, v okolí Vítkova a Budišova nad Budišovkou, se staly, pro
svůj genius loci a klid, vyhledávanou
rekreační zónou obyvatel měst. Přírodní bohatství a čistota venkovského
prostředí skrývá svůj potenciál také
v pramenech uhličité minerální kyselky, které vyvěrají v Jánských Koupelích a ve Lhotce u Litultovic. Další
pramen léčivé vody návštěvníky osvěží rovněž u Kaple sv. Anny u obce Sosnová. Oblíbeným cílem mnoha rodin
a zájezdů bývá Arboretum Nový Dvůr
s bohatou sbírkou rostlin všech světadílů.
Technická úroveň a dovednost
našich předků se promítla do stavebních objektů, strojů a technologií, jež
jsou v okolí Opavy dochovány v desítkách příkladů.
Petr Chroust,
Místní akční skupina Opavsko

na získávání medu a chov včel,“ říká
Pavel Košec. V nabídce má deset druhů
medu. Z rodinné farmy si můžete odnést
med nektarový z ovocných stromů, dále
nabízí med malinový, javorový, lipový,
pohankový a tradiční řepkový. Vyrábí
i mateří kašičku, vosk a svíčky z včelího vosku, či dokonce včelí jed. Některé medy jsou ověnčeny i nejvyšším včelařským oceněním. V roce 2012 získal
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Pavel Košec pro svůj květový lipový med
titul Regionální potravina Moravskoslezského kraje, o rok později tentýž titul
pro pastový med. Je rovněž držitelem
zlaté medaile Český med 2012. V roce
2013 se podílel na stavbě největší perníkové chaloupky na ZŠ Mařádkova
v Opavě, která se dostala do České
databáze rekordů. Je také držitelem
palmy vítězství v kategorii Živnostník
Moravskoslezského kraje. Na konci
roku 2013 postoupil do celostátního
finále soutěže Živnostník roku 2013
(Cena Hospodářských novin).
Pavel Košec je učitelem včelařství
a o včelách, včelích produktech, ale
i rizicích chovu včel přednáší na školách i v terénu. Strach o budoucnost
farmy nemá: „O nástupce nemám
obavy, dnes i naše děti zdatně včelaří.
Včelařství máme jako životní styl a bavíme se prací,“ uzavírá Pavel Košec.

VITAMINÁTOR ze Sosnové

Pavel Košec, Zadky 4
www.vcelarstvi-kosec.cz

díle, což se jim dařilo pouhé tři roky.
V roce 1948 byl veškerý jejich majetek
znárodněn. Až do roku 1993 rodinné
pozemky, lesy, rybníky i nemovitosti stárly a chátraly. Restituční proces
vrátil majetek do rukou rodiny a staronové majitele čekala řada problémů –
zničené nemovitosti, neudržované
polnosti, poškozené sady, nedostatek
financí, nezkušenost a možná i vlastní
netrpělivost. Postupně se Tomáši Soškovi podařilo vybudovat zemědělský
podnik, jehož hlavní činností bylo a je
sadařství. A časem přišel nápad, jak
dodat výpěstkům přidanou hodnotu.
Co takhle vyrábět mošty? Tak vznikl
Vitaminátor …
Vitaminátor je rodinná firma a Tomáš Soška říká, že ručí za každý litr
moštu, který opustí jeho moštárnu.
Osobně sleduje celý proces od pěstování ovoce až po balení hotových moštů a jejich expedici. Snaží se zachovávat tradici, ale zároveň stále hledá
nové možnosti, nové kombinace chutí.
Kvalitu jeho moštů oceňují nejen
zákazníci, ale i poroty nejrůznějších
soutěží. Namátkou jmenujme jen
některá ocenění:
• 2008 – Česká biopotravina roku
• 2009 – Potravinářský výrobek
Moravskoslezského kraje – 1. cena
• 2010 – Regionální potravina Moravskoslezského kraje
• 2011 – Hlavní cena 38. ročníku
Země Živitelka v Českých Budějovicích – Zlatý klas s kytičkou
• 2011–2. místo v testu hodnocení
ovocných šťáv MF DNES
• 2012 – atest prestižního německého institutu Fresenius
Vitaminátor, s. r. o. ,
793 14 Sosnová 107
www.vitaminator.cz

Mlékárna Hlavnice
V roce 2012 zahájilo Zemědělské a obchodní družstvo v Hlavnici provoz malé
mlékárny, ve které vznikají kvalitní
výrobky pouze z čerstvě nadojeného

mléka od vlastních dojnic. Družstvo
v mlékárně zpracovává jen drobnou
část své produkce mléka, návrat k tradici ruční výroby není hlavním zdrojem
příjmů družstva, je spíše věcí prestiže,
kvality a obnovení tradic. V mlékárně
se zaměřují především na výrobu sýrů,
jogurtů, jogurtových a kysaných nápojů. Mléko je zpracováváno pouze šetrnou pasterizací bez používání homogenizace. Mléčné výrobky neobsahují
konzervanty ani chemické látky a zachovávají si tak původní vlastnosti
a biologickou hodnotu.
Výrobky z Hlavnice lze najít na pultech mnoha obchodů, ochutnat a zakoupit je možno i přímo u výrobce v centru malebné obce Hlavnice. Regionální
mléčné produkty z místního kvalitního mléka umí rázně rozehrát koncert
chuťových buněk a díky tomu si hladce nalézají nadšené příznivce.
Zemědělské a obchodní družstvo
Hlavnice – Mlékárna Hlavnice
747 52 Hlavnice 27
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V Sosnové na Bruntálsku sídlí rodinná
firma Vitaminátor, která vyrábí přírodní ovocné šťávy. Úspěšné podnikání
vychází z rodinné tradice, ale začátky
vůbec nebyly jednoduché.
Rodina Tomáše Sošky se do původně
německé vesnice Zossen přistěhovala
v roce 1921, jako první Češi. V důsledku historického vývoje ale museli v roce
1938 pohraničí opustit. Po 2. světové válce chtěli předkové současného majitele pokračovat v započatém

Vysočina regionální produkt®
Koordinátor: ZERA, o. s. • Značka funguje od roku 2007 •
Počet certifikátů: výrobky (56)

Co nového na Vysočině
Značka VYSOČINA regionální produkt® patří k zakládajícím členům Asociace regionálních značek. V současné
době se jí může chlubit téměř šedesát
produktů. Na Vysočině zatím necertifikují služby, ale jako první se zaměřili na cílenou podporu prodejen regionálních produktů. O významu dobré
dostupnosti kvalitních místních produktů se podařilo přesvědčit i krajský úřad, který od roku 2012 vypisuje
i zvláštní dotační řízení určené ke spo-

Chaloupky
Obecně prospěšná společnost Chaloupky, největší středisko ekologické
výchovy v kraji Vysočina, nabízí pro
školy celou řadu jednodenních i týdenních výukových programů. V pobytovém středisku u Kněžic mohou děti
pod vedením zkušených průvodců
nahlédnout do tajů přírody a samy si
vyzkoušet tradiční činnosti lidí na venkově.
V blízkých Zašovicích založily Chaloupky zemědělské družstvo. Na Salátově kopci nad obcí se pasou dvě krávy
plemene Jersey a jejich telátka, sedm

lufinancování vybavení prodejen regionálních výrobků.
Značka na Vysočině pokrývá území celého kraje, o zajímavé žadatele proto neměla nikdy nouzi. V posledním
kole certifikace se do systému značení přihlásily i dvě
instituce, jejichž hlavním posláním není výrobní činnost, i když
podmínky „výrobkové“ certifikace splnily bez zaváhání.

východofríských ovcí a asi dvacítka
cigájí. Přímo na statku si můžete koupit mléčné produkty, které farma vyrábí (sýry, jogurty, tvaroh...), v létě produkty ovčí a kravské, v zimě jen kravské. Od podzimu 2013 i s certifikátem
VYSOČINA regionální produkt®.
V plánu je rozšíření stáda mléčného
plemene ovcí. Pokud budete chtít farmě
pomoci v rozvoji, můžete si za pět tisíc
korun ovci „adoptovat“. Finanční příspěvek vám bude vracen v průběhu
pěti let v podobě ovčích produktů.
Pro skupiny dětí jsou na statku připraveny hned dva vzdělávací programy. Jeden je zaměřený na výrobu sýra,
druhý pak na zpracování ovčí vlny. Děti
se během programu zapojí přímo do
činností na statku. K výuce slouží nově
opravený prostor ve vedlejším stavení, které v minulosti sloužilo jako obecní jednotřídka.
Výrobky zašovického družstva můžete zakoupit přímo na farmě (Zašovice
14, vedle bývalé školy, poznáte podle
zelené cedule v předzahrádce), v Jihlavě na nové Tržnici u parku Gustava
Mahlera a v Okříškách ve Flopu.
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Vrátka
Občanské sdružení Vrátka pomáhá
od roku 2008 osobám se zdravotním
postižením k plnohodnotnému začlenění do společnosti. Usnadňuje především pracovní uplatnění, a to díky
několika vlastním provozovnám, mezi
něž patří i kavárna Vrátka v židovské
čtvrti v Třebíči.
V kavárně si můžete vybrat
z bohaté nabídky domácích zákusků a sladkostí připravovaných přímo
na místě. Místní specialitou ke kávně je židovské cukroví (drobné kousky máslového pečiva s různými
příchutěmi), které získalo certifikát
VYSOČINA regionální produkt®.

Na atraktivním místě u vstupu
do židovské čtvrti naleznete prodejny Kytky u Vrátek a Koření u Vrátek. V květinářství můžete zakoupit
kromě aranžovaných květin a suchých
vazeb i mnoho výrobků, které vytvořili zdravotně postižení lidé. Najdete zde krásné dekorace, ať už jsou to

třeba vonné pytlíčky, koberečky či polštářky. Ve vedlejší prodejně Vás hned
při vstupu upoutá úžasná vůně koření, kterou obchůdek plní Davídkovo
koření „bez soli a glutamátu“. Vedle
koření jsou v nabídce i potraviny zdravé výživy a regionální speciality, jako
třeba pivovarské sladovky z Dalešického cukrářství.
Vrátka pořádají i různé akce pro
veřejnost, můžete si tak společně
upéct kváskový chléb, utkat kobereček či vyrobit šperky. Více se dozvíte
na www.vratka.cz.
Text a fotografie: Magda Sedmíková
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Górolsko swoboda regionální produkt®
Koordinátor: MS PZKO Jablunkov • Značka funguje od roku 2007 • Počet certifikátů: výrobky (29)

Řemeslo v Jablunkově
Zprávy týkající se dávných jablunkovských řemeslníků a cechů jsou skromné.
Je známo, že roku 1646 založili svůj cech pekaři. O jménech řemeslníků z tohoto období víme málo. Neuvádí je ani urbář z roku 1647. Dozvídáme se však,
že v Jablunkově bylo v té době šest řezníků, dva solnáři, šest ševců, čtyři pekaři,
devět kovářů, čtyři hrnčíři, šest koželuhů, třicet tři tkalci a jeden barvíř.

seníků a jiných hospodářských budov.
Ve vesnicích působily sehrané tesařské party. Stavební materiál si připravovaly vždy předem a pak ho vozy
přivážely na stavební místo. Tam stavebnicovým způsobem bez jediného
železného hřebu dokázaly za pár dnů
postavit obytný dům nebo jinou dřevěnou stavbu.

Truhláři a kováři

Cechovní organizace jablunkovských
řemeslníků přetrvaly až do 19. století.
V Jablunkově existovala kniha s názvem „Kniżka aneb Registra Rzemesla kowalskego do které se sami Towarisse Psaczi maji” podepsaná 4. Aprila
1825. Tehdy stál v čele kovářského cechu Starssi Czechmister Franz Gorewoda a Mladssi Czechmister Joseph
Lipowski. Z roku 1860 pochází zmínka o cechu truhlářů, v jehož čele stál
starší cechmistr Joseph Birtus a mladší cechmistr Paul Krenżelok. Dne
20. prosince 1859 vydala rakouská vláda patent, jehož mocí byly rozpuštěny
všechny cechovní organizace na území Monarchie. V Jablunkově došlo
k založení nové organizace sdružující
zdejší řemeslníky teprve v roce 1884.
Vznikl spolek, který měl do roku 1920
dvojjazyčný, polsko – německý název
Stowarzyszenie Różnych Przemysłów –
Genossenschaft Gemischter Gewerbe
in Jablunkau. Později, teprve po roce
1920, byl požíván i český název Společenstvo smíšených řemesel v Jablunkově. Společenstvo působilo v Jablunkově až do vypuknutí II. světové války
v září 1939.

Tkalcovství
Řemeslem na Jablunkovsku obzvláště rozvinutým bylo tkalcovství. Pěstoval se zde len, který jako rostlina
nevyžadoval dobrou půdu. Dostatek lnu zajišťoval dostatek lněné příze. V Jablunkově vznikly také valchy,

barvírny a bělidla, ve kterých se dále
plátno zpracovávalo. Jinou surovinou, kterou zpracovávali tkalci, byla
ovčí vlna, jejíž dostatek zajišťoval chov
ovcí valašskými osadníky.

Jiným významným řemeslem bylo truhlářství, které
se na vesnicích nejvíc rozvíjelo v 18. a v 19. století v souvislosti s výrobou lidového nábytku. Významným střediskem výroby
malovaného nábytku byl Jablunkov.
Zde k nejznámějším výrobcům malovaného nábytku patřil Václav Holeczek, Josef Arleth, Josef Kostelnoszek,
Pavel Pindur a další. Někteří z truhlářů se specializovali na výrobu tkalcovských stavů a kolovrátků.
Potřebnými vesnickými řemeslníky
byli kováři, kteří nejen kovali koně, ale
také vyráběli některé nezbytné předměty potřebné v zemědělství.

Pekařství

V roce 1744 byl zde založen tkalcovský cech, do kterého se tehdy přihlásilo 92 řemeslníků. Na začátku 19. století, v roce 1804, bylo z 1660 obyvatel
Jablunkova napočítáno až 600 tkalců.
Byli sdružení v cechu, který přetrval
až do roku 1859. V době rozkvětu
jablunkovského tkalcovství produkce
příze u samotných tkalců nepokrývala jejich spotřebu, proto ji museli skupovat i z okolí. Konec 19. století přinesl soumrak tkalcovství, jelikož se rozvíjela tovární výroba plátna a jiných
textilií. Přesto však, ač sporadicky,
se tkalcovství v Jablunkově a okolí udrželo až do meziválečného období.

Tesařství
Velmi potřebnými řemeslníky na vesnici byli kdysi tesaři, kteří byli mistry
svého oboru. Práci s dřevem rozuměli
jako málo kdo. Věnovali se především
výstavbě domů, pak stodol, chlévů,

Tradičním řemeslem, které se v Jablunkově udrželo až dodnes, je pekařství.
Poměrně hodně zpráv o místních pekařích pochází z počátku 20. století a z období meziválečného. V této
době se pece jablunkovských pekáren vytápěly dřevem. Pekáren bylo
ve městě celkem 9. K pečení chleba
se používala především žitná mouka,
ke které se přidávalo určité množství

mouky pšeničné. Pekaři pekli také tzv.
„hausback”, tj. vypékali lidem chleby
jejich vlastní výroby. Z pšeničné mouky
se pekly rohlíky, pletýnky, obyčejné
kulaté housky, rovné solené
rohlíky, vánočky, mikuláše a koláče.
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náři, sladovníci, solnáři, provaznici,
puškaři a další. Celkem bychom mohli
napočítat v dávném Jablunkově přes
40 řemesel. Jablunkovští řemeslníci
svými výrobky zásobovali celý region,
zajížděli také do Haliče a na Oravu.
Zánik řemesla nastal zejména po roce
1948, kdy nový komunistický režim
zakázal soukromé podnikání. Udrželi se však tzv. fušeři, tzn. předváleční
vyučení řemeslníci, kteří po své práci
ve státním nebo komunálním podniku prováděli různé řemeslné práce
svým známým nebo sousedům. Šlo
zejména o zámečníky, truhláře, elektrikáře a zedníky.
Antoni Szpyrc

Další řemesla
Kromě různých dřevěných
nádob bylo v domácnostech
na Jablunkovsku používáno i hliněné nádobí, které si zdejší obyvatelé
kupovali především na trzích a jarmarcích v Jablunkově. Nebylo to náhodou, protože Jablunkov byl už od
17. století známým centrem výroby
keramiky. Byla zde naleziště vhodné
hlíny použitelné pro výrobu keramiky. Nejstarším známým jablunkovským hrnčířem byl Walenty Orlik,
o němž víme, že ve městě žil okolo
roku 1577. Hliněné zboží se v jablunkovských hrnčířských dílnách vyrábělo ještě v meziválečném období.
Jablunkovská keramika byla vyráběná v širokém sortimentu ze zdejší hlíny.
Oblíbené byly zejména malované
džbánky, mísy, různé formy na těsto,
velikonoční beránky, nádoby na mléko
tzv. čepniki a šmětaniki, džbánkovité
nádoby tzv. baňoki a podobně. Jablunkovská keramika vynikala také svými
starobylými tvary.
Dlouholetou tradici v Jablunkově
mělo kloboučnictví. Klobouky se vyráběly ze srsti získávané z králíků a zajíců. Jablunkovští kloboučníci vyráběli také velké množství klobouků pro
místní horaly.
Jiným řemeslem s dlouholetou tradicí bylo svíčkařství, čili výroba svíček
z loje a včelího vosku. Jedním z posledních svíčkařů byl Jan Pindur. Zapomenutým řemeslem je hřebenářství, jehož
náplní byla výroba hřebenů vyřezávaných ze zvířecích rohů.
Jablunkov byl centrem řemeslné
výroby, kromě výše zmíněných řemesel je třeba vzpomenout takové řemeslníky jako koželuzi, perníkáři, koláři,
bednáři, ševci, sedláři, zlatníci, hodi-

Tipy na akce

v Górolsku Swoboda
Zebrzydowice amfiteátr, Polsko /
1.–3. 5.2014 / Gorolský jarmark, je
součástí 21. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky regionálních souborů
Złoty Kłos. Více informací na www.gok.
zebrzydowice.pl

Doma v REGIONECH

Prácheňsko regionální produkt®
Koordinátor: MAS LAG Strakonicko, o. s. • Značka funguje od roku 2010 •
Počet certifikátů: výrobky (70), služby (12)

Historické sklo z Bělčic na Blatensku
Sklo, které vyrábí Václav Vlasák ve sklárně v Bělčicích, vás zavede o několik
staletí nazpátek. Replika antického
džbánu ze třetího století připomene
atmosféru starověkého Říma, zatímco poháry v renesančním duchu Vám
dovolí vychutnat si pocit šlechticů při
pozvednutí vrchovatě naplněných číší.
Zážitkem je návštěva sklárny, kterou si vybudoval pan Vlasák s rodinou.
Jen tak někde se Vám totiž nepoštěstí, abyste mohli pozorovat zhotovitele
nádherných výrobků přímo při práci.
Při pohledu na vznik křehkých pohárů, džbánů či váz si uvědomíte neuvěřitelnou vyváženost mezi fyzicky

náročnou prací a křehkostí a jemností
výsledných produktů.
Nazelenalé sklo nejen historicky vypadá, ale je vyráběno technikou, která
se od středověku téměř
nezměnila. Tedy snad
až na použitou energii při
rozpálení sklářské pece. Můžete tak vidět celý proces od nabírání skla na píšťalu, přes foukání a vložení do forem až po konečné zdobení.
Díky tomu vznikají jedinečná umělecká díla, z nichž většina je určena nejen
k vystavení na poličce, ale především
k běžnému používání.

Ustroń, Polsko / 1.–3. 5.2014 / Majówka w Ustroniu. Více na www.ustron.pl/
1-kat-imprezy-1.htm
Oščadnica náměstí M. Bernáta, Slovensko / 5/2014 / Gorolský jarmark,
je součástí 22. roč. Mezinárodní soutěžní přehlídky ve hře na heligónku
Oščadnická heligónka. Více na adrese
www.oscadnica.sk
Český Těšín, ČR / 5/2014 / 9. Den tradic a regionálních krojů – průvod krojovaných účinkujících a hostů kolem
náměstí. Vystoupení folklorních souborů, muziky, pěveckých sborů, zpěváků a vyprávěčů z Těšínského Slezska a Folklorního tělesa z Polska. Ukázka lidových řemesel a rukodělné
výroby krojů, krojových doplňků včetně šperků, spojená s možností vlastnoručního vyzkoušení a zakoupení
hotových výrobků. www.pzko.cz
Ustroń, Polsko / 6/2014 / Otevření
lázeňské sezóny 2014 v Ustroni. Více
na www.ustron.pl
Wisła a Żywiec, Polsko / 27. 7.–4. 8.
2014 / Trhy lidového umění v rámci
51. Týdne beskydské kultury. Více
na www.rok.bielsko.pl/tkb.php
Jablunkov, Městský lesík, ČR /2.–3.
8. 2014 / Szikowne Gorolski Rynce,
67. Goralské národopisné slavnosti
a Mezinárodních folklorních setkání
„Gorolski Święto”. Více informací
na www.gorolskiswieto.cz

Umkera a galerie Leticia
Kulaté, hranaté, špičaté, … červené,
puntíkaté, trojbarevné … malé, velké,
prťavé … se dvěma i se čtyřma. Už víte,
co vyrábí firma Umkera? No přece knoflíky! A ne jen tak ledajaké. S použitím
tradiční technologie vznikají ve strakonické dílně Miloslavy Laiblové keramické knoflíky se současným designem.
Autorské knoflíky jsou pravidelně
vystavovány na prestižních výstavách
po celé Evropě, používají je módní návrháři a výrobci originální módy a oděvní
galerie. Radost si z nich můžete udělat i Vy. Pod značkou Umkera naleznete vedle knoflíků i ručně modelované
keramické šperky s oboustrannou glazurou a originální keramiku s neopakovatelnými barevnými efekty.
Všechny výrobky můžete obdivovat a nakoupit v prodejní galerii Leticia, která byla otevřena v prostorách
firmy v Bezděkovské ulici ve Strakoni-

cích. Vedle autorské tvorby Miloslavy
Laiblové pod značkou Umkera najdete
v galerii i obrazy, grafiku, sochy, keramiku dekorativní i užitkovou, porcelán, skleněné plastiky a historické sklo
od českých i zahraničních umělců.
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Užitkové
a dekorativní
keramické
výrobky
Hrnky rovné i buclaté, konvičky i dózičky. S obrázky i ornamenty. Všechny
ale s nezaměnitelným rukopisem
Petra Práška z Vodňan. Co kus,
to originál, s velkým důrazem na původnost ručního řemeslného a výtvarného zpracování.
Svůj oblíbený hrneček
na čaj či kávu si můžete vybrat
nejen na webu, ale určitě stojí

za to se zajet podívat přímo do skladu keramické dílny ve Vodňanech.
A už bude jen na vás, zda si vyberete
jen jeden hrníček do práce na poobědovou kávu nebo celou soupravu pro
váš rodinný čajový rituál. Sortiment je
široký, výrobky jsou zdravotně nezávadné a mohou se používat v mikrovlnné troubě i v myčce na nádobí.
Mezi hlavní motivy, které se objevují
na keramice Petra Práška, patří různé
přírodní prvky i abstraktní obrazce.
Díky jednotnému stylu výtvarného
provedení a ladění do stejných barev
vypadají vedle sebe dobře i hrnky s různými motivy a tvary. Zatím mám doma
bucláček s rybičkou, tak uvidíme, jaký
bude ten příští do sady.
Texty: Magda Sedmíková
Fotografie: Ivana Řandová a Magda
Sedmíková

prácheňsko
všemi smysly
Chcete se dozvědět víc o historickém
odkazu, přírodních krásách a kulturním bohatství Prácheňska? Navštivte
stránky www.prachensko.eu!

Doma v REGIONECH
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Moravské Kravařsko regionální produkt®
Koordinátor: MAS Regionu Poodří, o. s. • Značka funguje od roku 2007 • Počet certifikátů: výrobky (25), služby (4)

Ekofarma Šťastná koza ve Velkých
Albrechticích

Krása skleněných
vánočních ozdob

Na rodinné farmě ve Velkých Albrechticích chováme kozy plemene česká bílá
krátkosrstá. Začali jsme v roce 2010
pořízením prvních pěti plemenných
koziček, po několika měsících jsme
zakoupili i plemenného kozlíka. První
rok byl idylický, s kozinkami jsme pravidelně chodili na procházky po okolních loukách a mezích, kde kozy ožíraly tolik oblíbené keříky a náletové
stromky. V dubnu dalšího roku kozinky porodily první kůzlátka a začali jsme dojit mléko. Od počátku jsme
měli v plánu prodávat mléko i výrobky z něj oficiálně, proto jsme veškeré
plány na budování dojírny, mléčnice
i sýrárny předem konzultovali s veterinářkou z KVS Nový Jičín. V roce
2011 jsme získali oprávnění k prodeji
syrového mléka ze dvora a začali jsme
se stavbou a zařizováním sýrárny. Registraci sýrárny jsme obdrželi v srpnu
následujícího roku, to už byl stav dojících koz 14 a k tomu dva plemenní
kozli. V témže roce jsme pořídili jalovičku – kříženku plemene jersey.

Při pohledu na třpytící se vánoční ozdobu se většina z nás zasní a vrátí ve vzpomínkách do dětství. Totéž se mi přihodilo v prosinci 2007, v dnes již bývalém
Dřevoplastu v Šenově u Nového
Jičína, kam jsem si zašla koupit jen pár vánočních ozdob.
Viděla jsem tolik krásné
práce… Následovalo velké
zklamání, když mi bylo řečeno, že firma končí v konkurzu.
Přitom výroba vánočních ozdob
v Šenově má tradici již od 50. let minulého století. Domů jsem si nesla několik
krabic a pocit smutku, jak vše hodnotné se z naší země vytrácí, ale i myšlenku, že někdo musí něco udělat.
A tak to začalo… V roce 2008 jsme
založili firmu LYRA decor s.r.o. LYRA
nese v sobě určitou symboliku, je to
malé souhvězdí s výrazně zářící hvězdou Vega. Zpátky z nebes do poměrně tvrdé reality se snesete rychle. Bez
vlastních zkušeností, jen s podporou
pár lidí, kteří byli do problému částečně zasvěceni, jsme hledali vlastní cestu.
Stáli jsme před rozhodnutím vyrábět
méně náročné vzory, což umožňuje
větší objem výroby, nebo naopak vzory
propracované, což znamená pomalejší výrobu a menší objem. Šli jsme tou
druhou cestou, je sice o dost těžší, ale
když slyšíte od zákazníků, že tak krásné
ozdoby ještě neviděli, co dodat.
Z naší dílny jdou díky výjimečné malířce paní Gavendové nejen krásné vánoční ozdoby, ale i velikonoční vajíčka
a ozdoby se psaným textem. Díky šikovnému foukači skla panu Zlámalovi
netradiční figurky a zvonky. Vyrábíme

Těší nás, že je o výrobky z kozího
mléka velký zájem, a že i mléko našich
koz lidem chutná. Několik zákazníků projevilo zájem i o kozí kolostrum
(mlezivo), které má údajně příznivé
účinky při léčbě rakoviny. V současné době prodáváme kromě syrového
mléka i čerstvý kozí sýr, tvaroh, syrovátku, jogurt, kefír, žinčici, polotvrdý
sýr a zrající (tvrdý) sýr. Sezónně jsou
na prodej jatečná kůzlata a plemenné
kozičky na chov.
V letošním roce budeme mít 23 dojících koz, což už je téměř náš konečný
plánovaný stav. V lednu jsme přikoupili ještě jednu jerseyskou jalovičku,
tentokrát čistokrevnou z chovu ŠZP
VŠZ v Praze. Koncem března očeká-

váme narození prvního telátka a těšíme se na kravské mléko.
Několik následujících let nás čeká
splácení půjček, kterých bylo zapotřebí pro nákup zvířat a strojů,
stavební úpravy, budování
ohrad, stavbu a vybavení
dojírny, mléčnice a sýrárny.
Poté ale chceme vydělané
peníze investovat do rekonstrukce půdní části statku,
kde plánujeme zařídit penzion pro návštěvníky. Věříme, že bude
mezi lidmi z blízkého okolí i z daleka

zájem o ubytování, které nabídne nejen
možnost odpočinku, ale také zapojení do práce na farmě – péče o zvířata, dojení a zpracování mléka, sušení
sena a podobně.
V době budování kozí ekofarmy
jsme byli z finančních důvodů přinuceni omezit činnost občanského sdružení Naděje pro koně, jež jsme v roce
2003 založili. V současné době máme
na statku tři koně, dva jsou původně
z útulku. Jedné staré klisně platíme
měsíční ustájení u chovatelky v západních Čechách, kde zůstala před několika lety v době své záchrany. Její zdravotní stav tenkrát nedovoloval transport k nám a vzhledem ke skvělé péči
naší kamarádky jsme se rozhodli tam
nechat koňskou babičku dožít. Věříme, že nám v budoucnu naše situace
umožní opět poskytnout azyl potřebným koním. Na statku se staráme
o šest psů, jsou buď přijati z útulku
z důvodu svého handicapu, nalezeni nebo u nás odloženi nezodpovědným majitelem.
Naším cílem je, aby na Ekofarmě
Šťastná koza byly šťastné nejen kozy,
ale i všechna ostatní zvířata, jejich lidé
i naši návštěvníci.
Markéta Toběrná,
742 91 Velké Albrechtice 95
www.stastnakoza.cz
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i ozdoby s logem firem, zámků a měst,
upomínkové ozdoby k narozeninám,
výročím, svatbám atd.
Naše výrobky prezentujeme na internetu a e-shopu. Jezdíme na různé jarmarky a výstavy. Již tradičně začátkem
listopadu máme možnost prezentovat
výrobky a práci v historických prostorách zámku Bartošovice. Následují
pak další akce, o kterých informujeme
na našich stránkách www.lyradecor.cz.

díky úspěšným projektům podpořeným z Programu rozvoje venkova

Projekt číslo:
09/007/4210a/780/000006
Žadatel:
projekt spolupráce tří MAS

MORAVSKÁ BRÁNA DO EVROPY – mapování a studie
obnovy technicko-historických památek na venkově

Výše dotace:
Místní akční skupina Regionu
Poodří, o. s. – 1 126 000,- Kč
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) o. s. – 848 000,- Kč
MAS Moravský kras o. s. –
1 028 000,- Kč

Máme radost z toho, že vidíme posun
v myšlení lidí. Většina si začíná uvědomovat, jak důležité je zachovat si
tradice, nejen ve výrobě skleněných
ozdob, ale i v dalších řemeslech. Stále
více mladých lidí nás vyhledává, což
je velmi pozitivní. Musím ale poznamenat jednu podstatnou věc. Nestačí být výborným řemeslníkem, mít
krásné výrobky, ony se musí také prodávat. Jinak vše zanikne. Ti lidé, kteří
by mohli svůj um a zkušenosti předat
dál, už tu nebudou.
Až budete někdy stát u našeho stánku nebo stánku někoho jiného a bude
se vám něco líbit, kupte si to. Uděláte si radost tím, že budete mít pěknou
věc, a zároveň i dobrý pocit, že i vy jste
přispěli k tomu, že se z naší země nevytratí vše hodnotné …
Za naši firmu LYRA decor s. r. o.
Vám přejeme hodně radosti i příjemné zážitky,
manželé Vítkovi

Cílem tohoto projektu bylo zmapovat všechny zaniklé technicko-historické památky a stavby na území
všech zapojených MAS. Výsledná
publikace přináší výběr těch nejzajímavějších. Zaměřili jsme se také
na vojenské stavby a vzhledem k tomu,

Opevnění kostela sv. Jiří v Nákle.

že součástí projektu je vypracování
studie obnovy jedné památky v regionu, byla zpracována studie obnovy
pro Fort v Křelově.
Zviditelnit dnes už vzácné technické historické objekty neznamená
jen upozornit na jejich jedinečnost,
ale zároveň také mnohdy na jejich
havarijní stav a na to, že se už nevyužívají a chátrají. Je také důležité přiblížit dnešní společnosti, jak kdysi
lidé dokázali využívat krajinu, a přitom ji neničit.

Fort č. XVII v Křelově – celkový pohled na technicko-historickou památku.

Fort č. XVII v Křelově – vnitřní část reduitu.

Kunínský koláček
Kunínské koláčky peče firma Jaroslavy Kojetinské v Bartošovicích podle
tradiční rodinné receptury, která pochází z jižní Moravy. Unikátní složení
na bázi vaječných žloutků a slunečnicového oleje koláčkům zaručuje dlouhou trvanlivost a neuvěřitelnou vláčnost, pekaři nešetří ani tvarohovou či
povidlovou nádivkou. A nahoře nesmí
chybět máslová posypka. Koláčky
pečou ve dvou gramážích – tradiční
malé svatební a větší na každodenní
svačinku.
www.pekarnabartosovice.cz
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Opevnění kostela sv. Jiří v Nákle – pohled na vchod do areálu kostela a bývalého hřbitova.

Možná si teď mnozí starostové či
majitelé objektů uvědomí, že je třeba
tyto památky nejen propagovat, ale
i udržovat a opravovat. Anebo že by
bylo dobré znovu oživit něco z této
zaniklé historie a pokusit se některé
z těchto objektů zprovoznit a přilákat
tak do regionu turisty. A neznamená
to, že by měl znovu „klapat mlýn“.
Kde to jen trochu jde, by mohlo vzniknout třeba muzeum anebo naučná
stezka, která propojí hned několik
těchto objektů.

Všechny tři spolupracující místní
akční skupiny – Moravská cesta, Moravský kras i Region Poodří – mají
mnoho společného, na čem mohou
stavět své partnerství. Všechny tři mají
chráněné krajinné oblasti, blízkost
většího krajského města a všechny tři
se také zabývají regionálním značením domácích výrobků. V současné
době je to již třetí projekt spolupráce,
který jsme zrealizovali v rámci partnerství projektu „Moravská brána
do Evropy“.
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Veřejné prostranství obce –
místo pro setkávání občanů
Projekt číslo:
11/013/41200/015/001138
Žadatel: Obec Hladké Životice
Výše dotace: 644 557,- Kč
Obec vybudovala v rámci projektu
veřejné prostranství, důvěrně nazý-
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Vesnické muzeum u vodníka Slámy

Rok 2013–2014						Co nového v REGIONECH…						…

Středočeská ovocná stezka
Projekt číslo:
10/010/4210a/120/000004

vané „Náměstíčko“. K revitalizované
zóně patří odpočinkový park, vybavený
dětskými prvky, jako jsou houpačky
nebo kolotoč. Součástí jsou i lavičky
a odpadkové koše. V parku je umístěna
i úřední deska s důležitými informacemi pro občany i návštěvníky obce.

Žadatel: projekt spolupráce
Výše dotace:
MAS Podlipansko, o. p. s. –
2 078 711,- Kč
Region Pošembeří –
1 367 740,- Kč

„Náměstíčko“ v Hladkých Životicích.

Pohled do interiéru muzea.

Projekt číslo:
09/008/41200/180/001442
Žadatel: Slámovo muzeum
Celkové výdaje:
753 000,- Kč
Výše dotace: 623 520,- Kč

Oprava kostela
sv. Jana a Pavla
v Pobučí
Projekt číslo:
09/008/41200/132/001124/1
Žadatel: Římskokatolická farnost
Zvole u Zábřehu
Celkové výdaje: 1 997 929,- Kč
Výše dotace: 1 743 520,- Kč

Objekt kostela v obci Pobučí vznikl
na počátku 19. století a je jedinou
významnou stavbou a dominantou
v obci. Před rekonstrukcí se nacházel
v havarijním stavu včetně narušené
statiky. Zastupitelstvo obce za přítomnosti děkana rozhodlo kostel nebourat, ale zachránit. Přáním farníků
bylo uvést kostel do takového stavu,
aby v něm mohly být slouženy bohoslužby, a to alespoň o pouti na svátek sv. Jana a Pavla a o pohřbech.
V závěrečné zprávě o dění v Pobučí
(r. 2008) bylo napsáno: „…je možné,
že se v budoucnu objeví dotační program, díky kterému budeme moci
v opravách pokračovat…“. Přání
se vyplnilo ve chvíli, kdy MAS Horní

V roce 2011 bylo vybudováno vesnické
muzeum Mlýna U vodníka Slámy
ve Lhotě u Opavy. Připomíná dávnou
tradici mlynářství na řece Opavě.
Po ničivém požáru na sklonku 80. let
20. stol. areál mlýna zpustl. Vybudování expozice a zpřístupnění pozůstatků unikátní strojní technologie bývalého válcového mlýna z poč. 20. století
bylo prvním krokem k návratu téměř
zaniklé lokality do nového života. Otevření muzea přitáhlo pozornost veřejnosti. Areál dnes žije bohatým kulturním a společenským životem. Byly
obnoveny tradice a zachovány hodnoty
pro další generace, zároveň byla obohacena nabídka návštěvníkům turistické oblasti Opavské Slezsko.

Muzeum nabízí expozici dochovaných zbytků strojního vybavení na čištění obilí, prosévání, třídění a míchání
mouky, předměty všedního dne mlynáře a jeho pomocníků, původní plány,
fotografie, mapy a písemnosti. Dále
je pozornost věnována historii mlynářství a vývoji mlýnů v minulosti,
se zvláštním zaměřením na Opavsko.

Pomoraví vyhlásila dotační řízení podpořené z programu Leader, ve kterém jsme uspěli, a byla nám přidělena dotace. Práce na opravách započaly v červenci 2010 a za čtyři a půl
měsíce se podařilo odvést obrovský kus práce. Byla opravena střecha, provedena sanace zdiva, položena nová podlaha, zrestaurována
výmalba, pískovcové portály, dveře,
okna, opraveno schodiště na kůr
a zbudován nový hromosvod. To vše
díky požehnání, které celé dílo provázelo, a dobré spolupráci se stavebními
Válcový mlýn ve Lhotě u Opavy.
firmami, restaurátory a také ochotnými lidmi, kteří obětovali svůj čas,
přiložili ruku k dílu a společně tak
psali příběh „vzkříšeného“ pobuckého kostela. Příběhu, který vedle
odkazu budoucnosti pomůže odčinit i něco z křivd, kterých se dočkali
ti, kteří se o kostel starali předtím,
než začal pustnout.
Opravený kostel zcela změnil přístup místních obyvatel k památce,
na jejíž výstavbě a údržbě se v minulosti významnou měrou podíleli vysídlení obyvatelé německé národnosti.
Ani na svůj kostel dodnes nezapomněli a zajímají se o něj. Nádherně
opravený kostel sv. Jana a Pavla se stal
obdivovanou dominantou, která zcela
změnila ráz obce.
Kostel sv. Jana a Pavla v Pobučí – stav před opravou a po opravě.
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Na trase ovocné stezky je připraveno 10 krytých odpočívadel, 5 interaktivních panelů u Ždánic a 6 dalších
mezi obcemi Limuzy a Mrzky.
Na vydařených panelech z dílny
uměleckého řezbáře Martina Holuba
dle návrhů Ing. arch. Michaely Kuželové se hravou formou dozvíte například o odrůdách ovoce, o včelách,
o dřevu ovocných stromů, jak se ovoce
zpracovává a další zajímavosti.
Ke Středočeské ovocné stezce byla
vydána i podrobná mapa, na které jsou
vyznačena všechna zastavení – odpočívadla, tabule, ovocnáři a místa, kde
lze získat originální ovocné razítko –
buď do speciálního „průvodce“ anebo
na samostatný papír. Děti pak mohou
na každém z deseti odpočívadel navíc
obkreslit ukrytý reliéf. Mapy včetně
průvodců budou zdarma k dispozici
v kancelářích místních akčních skupin Region Pošembeří a Podlipansko,
dále v informačních centrech a na obecních úřadech.

Interaktivní panely pro děti i dospělé.

Péče o sady nikdy nekončí.

Ojedinělá tematická Středočeská
ovocná stezka propojuje území regionu Pošembeří a Podlipanska v délce
72 km. Můžete navštívit dva úseky
s umělecky ztvárněnými naučnými
tabulemi. První úsek naleznete u rybníka sv. Prokopa u Ždánic a druhý
na cestě mezi obcemi Limuzy a Mrzky.

Přírodní komunitní centrum
Partnerství v obci Skotnice
Projekt číslo:
12/016/41200/015/000843
Žadatel: Obec Skotnice
Výše dotace: 405 900,- Kč

dětských herních prvků nevyhovujících bezpečnostním předpisům a náletových dřevin. Cílem bylo vytvořit
prostor pro společné vícegenerační
aktivity.

Projekt celkově rekultivoval veřejné
prostranství na pozemku v těsném
sousedství hřiště pro seniory. Vycházel z požadavků občanů na zatraktivnění prostoru, odstranění starých

Skotnické Přírodní komunitní centrum je zde opravdu pro všechny.

Projekt respektuje dříve vybudované zázemí pro seniory s cvičebně
rehabilitačními prvky, altánem s venkovním krbem a posezením, které bylo
propojeno s nově vytvořeným prostorem pro volnočasové aktivity dětí
a mládeže a novým zázemím pro vzdě-

lávací aktivity. Areál teď slouží všem
skupinám obyvatel, vedle maminek
s malými dětmi také mládeži a seniorům. Díky doplnění potřebným mobiliářem, jako jsou lavičky, odpadkové
koše a stojany na kola, a sadovým
úpravám a výsadbách nové zeleně funguje zároveň jako odpočinková zóna
pro cykloturisty a návštěvníky obce.
Projekt přírodního komunitního
centra podporuje budování mezige-

nerčních vztahů v obci. Vytváří příjemné podmínky pro doplňkové
formy vzdělávání matek na mateřské a rodičovské dovolené. Maminky
se mohou vzdělávat ve venkovní přírodní učebně a zároveň mohou svěřit děti do péče seniorkám nebo starším sourozencům, kteří se věnují
aktivitám i odpočinku v propojeném
prostoru dětského hřiště či hřiště
pro seniory.
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Revitalizace centra obce Lesnice
Projekt číslo:
11/014/41200/132/001331
Žadatel: Obec Lesnice
Celkové výdaje: 2 061 617,- Kč

obec realizovala z vlastních zdrojů
vybudování inženýrských sítí – vodovodu, splaškové kanalizace, či umístění kabelů veřejného osvětlení a rozvodů NN do země.

Výše dotace: 850 000,- Kč

Projekt se zabýval revitalizací nejvýznamnějšího veřejného prostranství
v obci – návsi. Jedná se o významnou
společenskou i dopravní tepnu v centru obce, v jejíž blízkosti se nachází
téměř všechny významné objekty
občanské vybavenosti. Řešené prostranství je také důležitým orientačním bodem pro všechny procházející
turisty, neboť se zde nachází turistický
rozcestník a vede tudy také značená
cyklotrasa.
Na revitalizaci začala Obec Lesnice
pracovat již r. 2005, kdy bylo zadáno
zpracování studie návsi. Již dříve zde
Lesnická náves po revitalizaci.

Naučná stezka Po stopách kameníků
Projekt číslo:
11/012/41200/057/000059
Žadatel: Mukařov-sko, občanské
sdružení pro Mukařov, Srbín
a Žernovku

juje hned čtyři obce – Mukařov, Louňovice, Svojetice a Struhařov. Trasa měří
více než 20 km a má mnoho pohodlných „nástupních“ míst.

Výše dotace: 445 557,- Kč

Obnova návsi zahrnovala především nové uspořádání všech funkčních ploch na tomto strategickém prostranství, a to jak zpevněných – chodníky, komunikace, zastávkové zálivy,
tak nezpevněných – zeleň. Projekt byl
1. etapou komplexní revitalizace návsi
a zahrnoval vybudování nových chodníků a zpevněných ploch u zastávek,
revitalizaci zeleně i osazení potřebného mobiliáře.

Naučná stezka „Po stopách kameníků“ návštěvníkům ukáže nejen
louňovický lom Kaménka, ve kterém
byl vyzdvižen a opracován základní
kámen Národního divadla, ale i dosud činný kamenolom Žernovka –
Horka a další místa i produkty spjaté
s kameníky.

Lávka přes lesní bažinu.

Na rozdíl od kratších stezek, které
vznikaly v regionu v minulých letech,
stezka „Po stopách kameníků“ spo-

Každé zastavení je vedle informační
tabule zaměřené na historii kamenictví, geologické informace a další zajímavosti z dané lokality osazeno dřevěným herním prvkem pro děti. Specialitou je kamenické sezení – žulový
stůl s lavicemi v centru obce Žernovka – a dřevěná lávka přes neschůdnou část lesní trasy, kterou „hlídá“
dřevěná plastika mloka skvrnitého.
Na vzniku stezky se podílelo také
sdružení obcí Ladův kraj a občanské
sdružení Mukařov-sko, které celý projekt realizačně zaštítilo.

Ranč Zlámaná podkova – rozvoj venkovské turistiky
Žadatel: Petr Kašpárek
Výše dotace:
930 000,- Kč
Realizace projektu spočívala ve stavebních úpravách staré zemědělské
usedlosti. Stavební úpravy byly provedeny v takové míře, aby bylo možné
vytvořit nové ubytovací kapacity. Hlavním výsledkem projektu je vytvoření
tří apartmánů, výčepu a klubovny.
Na dvoře ranče byly provedeny zpevněné plochy pro parkování, venkov-

ní posezení a dětský koutek. Snahou
majitelů je připravit takové prostředí, kde si každý najde to své, příjemně si odpočine a odnese si kousek venkova s sebou.
Na své si určitě přijdou milovníci
koní a westernů. Ranč „Zlámaná podkova“ nabízí ubytování a vyjížďky
na koních po malebné a rozsáhlé krajině Poodří a přilehlých Oderských
vrchů. Po náročném denním programu si hosté mohou odpočinout ve stylově zařízené hospůdce a ochutnat
místní speciality. V nejbližším okolí
ranče se nachází mnoho historických
a přírodních zajímavostí.

Doma v REGIONECH
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Českosaské Švýcarsko regionální produkt®
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Mýdlový sen v Růžové
Růžová, dříve Rosendorf, je obec
s necelými pěti sty obyvateli, asi deset
kilometrů severně od Děčína. Leží
v malebné krajině Labských pískovců a už od 19. století byla vyhlášeným
cílem výletníků. Manželé Hrachovcovi
se rozhodli podnikat brzy po revoluci,
v rodném domě paní Miloslavy vybudovali penzion s příznačným jménem
Růžák. Dnes je ale objekt s č.p. 195
slavnější jako Mýdlárna Rubens.

Celkové výdaje:
819 456,- Kč

Zastavení Na Skalce.

Projekt číslo:
09/007/41200/015/000333
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Paní Hrachovcová, povězte, jak to
s vaší mýdlárnou vlastně začalo?
Na začátku našeho podnikání byl
pocit, že chceme udělat něco netradičního, jiného, ale pravda je taková, že první mýdélka vznikla, aby si
hosté našeho rodinného penzionu
mohli z Růžové odvézt nějaký netradiční dárek. Netušili jsme, že to přeskočí brány zahrady a vesnice a bude
o to takový zájem. Zlom přišel, když
zákazníci zjistili, že vyrábíme klasická přírodní mýdla, která je oslovila,
a rádi se pro ně vracejí.
Ale odkud se vzal nápad dělat právě
mýdla?
Mýdla vařila už moje babička a já jí
u toho ráda pomáhala. Dělala to ovšem
z klasického sádla, což by dnešního
zákazníka neuspokojilo. Proto my
dnes používáme dovezené oleje, ovšem
recepty a inspiraci jsem hledala porůznu v archivech a antikvariátech.
Jaký je Váš vztah k Růžové?
Růžová je úžasná už svým jedinečným jménem, které si zaslouží propagaci. Já jsem se tu narodila, takže jsem
patriot, a jsem přesvědčená, že Růžová

okouzlí i návštěvníky – hlavně svými
nádhernými rozhledy.
Co Vám dělá v podnikání radost?
Na to mám srovnání – v 90. letech
jsem v Růžové čtyři roky starostovala. Dělala jsem to ráda, ale trpěla jsem
tím, že na úřad za mnou chodili pouze
naštvaní lidé. Je to přirozené, spokojený člověk tam nemá důvod jít. A to
ještě společenská atmosféra nebyla
tak vyhrocená, jako dnes. Od té doby,
co se věnuji mýdlárně, zažívám úplně
jinou zkušenost – sem přicházejí lidé
s nadšením a entuziasmem, což nás
ohromně těší. Je to i tím, že nejsme
na hlavním turistickém tahu, k nám
na okraj vesnice se promotá jen ten,
koho to opravdu zajímá.

© Adéla Sobičková

Je něco, co Vás netěší, nebo byste
ráda změnila?
Ani nevím – já mám stoprocentně pozitivní povahu, takže se ničím
moc netrápím. Člověk musí přijmout
to, že věci přicházejí a odcházejí a ne
každý nápad musí nutně přinést úspěch.
Takže zkoušíme, co se dá – často dokonce i na základě inspirace od zákazníků, kteří nám přinášejí nápady třeba

Na skok u Houpacího koníka

U Zlámané podkovy jsou vítáni nejen milovníci koní.

Kavárna a bistro Houpací koník na nároží Tyršova mostu je pro mnohé obyvatele i návštěvníky Děčína menší
zjevení. V prostorách, jež samy nepochybně oplývají „geniem loci“, ale
po dlouhá léta hostily prodejnu dětských oděvů, kterou vystřídala firma
nabízející plastová okna, došlo v létě
roku 2013 k zázračné proměně. Jen pár
kroků od zámku a přes ulici od nově
zrekonstruované knihovny vzniklo
místo, kde je možné chutně a vydatně
posnídat, úsporně a zdravě poobědvat
a kdykoli mezi 7. a 17. hodinou (v pracovní dny) a 8. a 18. (v sobotu) vychut-

nat vynikající kávu se zákuskem jako
od maminky. A navíc si ještě s sebou
odnést mléko, máslo, sýry, nebo třeba
mošty vyrobené v blízkém okolí a často
v bio kvalitě. Ostatně i ta skvělá káva
je pražená přímo v Děčíně.

z dovolené. Kontakt s lidmi je pro nás
zásadní, díky tomu, že podnikáme
doma, jsme k dispozici v podstatě
pořád. Ale maličko to regulujeme, takže říkáme, že máme
otevřeno „za světla“. I v tom
rádi uděláme výjimku. Vždyť
když někdo přijede večer
až z Děčína pro jedno mýdlo,
je to vlastně dárek a ocenění pro nás!
Povídáme si ve vaší prodejní galerii,
jejíž součástí je i vybavení pro předvádění výroby mýdla – co všechno
návštěvník u vás může vidět a zažít?
Máte pravdu, že nefungujeme jenom jako prodejna. Díky speciálním
ingrediencím je cena našich mýdel relativně vysoká, proto musíme napřed
zákazníkům vysvětlit, v čem je jejich
specifikum. Lidé většinou ani netuší,
jak mýdlo vzniká (tedy krom školské
poučky o vyrobě z kostí – tu si vybaví
skoro každý). Tady jim umíme přiblížit celý proces výroby i význam různých příměsí. A máme s tím úspěch –
dokonce teď rozjíždíme malou pobočku v Praze, která vzniká na žádost
neziskové organizace sdružující aktivní seniory. Za předvádění nevybíráme
vstupné a – ač mi to nemusíte věřit –
je mi jedno, když si po přednášce návštěvník nic nekoupí. To, že si odnáší
zážitek a poučení, je pro nás zábava,
která nás samotné nabíjí. Samozřejmě máme dobrý pocit, když u nás lidé
nakupují, ale to, že si od nás odnášejí
pohodu a pozitivní náladu, je asi cennější.
Mýdlárna Rubens
Růžová 195 405 02 Děčín
www.mydlarnarubens.cz

Nápad na společný podnik dostaly
dvě činorodé dámy, které dohromady
svedla naprostá náhoda, o pouhých
sedm měsíců dříve. Krom energie,
odvahy a odhodlání spojily své zdroje a talenty, které se skvěle doplňují,
a ačkoliv jsou obě vzdělány ve zcela
jiných oborech, pod odborným vedením statečně pronikají do tajů gastronomického provozu.
Je jisté, že už teď vědí, že leccos mohly
na samém začátku, kdy v poklusu řešily potřebná povolení a vybavení, zařídit jinak a lépe. Ač na první dny a týdny
své vysněné kavárničky vzpomínají
jako na adrenalinové dobrodružství,
narůstající zájem hostů o zcela prostá
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Kozí farma Nová
Víska
Skoro na konci Šluknovského výběžku najdeme zemědělskou usedlost,
na které hospodaří Ondřej a Eliška
Malinovi. S kozami tu po revoluci začínal Eliščin tatínek, manželé Malinovi
se farmaření intenzivně věnují
posledních pět let. A na farmě
je to vidět – stádo koz se rozrostlo na asi sto kusů a funguje tu oficiálně registrovaná mlékárna, kde se vyrábí vynikající čerstvý kozí sýr
s různými příchutěmi. Pokud
nemáte štěstí a nenarazíte na něj na farmářských trzích v regionu, případně
v bistru u Houpacího koníka v Děčíně,
určitě se vyplatí udělat si výlet a zajet
si na farmu osobně.

Krom toho, že zde ochutnáte mléko
a vyberete sýry podle chuti, můžete si
na vlastní kůži a hlavně ruce vyzkoušet, co obnáší práce v hospodářství.
Děti určitě neodolají svezení na oslu
či koni a pro mnohé bude zážitkem už
jen kontakt s hospodářskými i domácími zvířaty, kterých se na farmě zabydlela pestrá sestava.
Kozí farma Nová Víska
Nová Víska 61, 407 82 Dolní Poustevna, www.kozi-farma-viska.cz

potěšení, jako je kváskový chleba
s bylinkovým máslem a lahodnou marmeládou nebo poctivý mrkvový dort,
je utvrzuje v přesvědčení, že skok
do neznáma zcela jistě mířil správným
směrem.
A jelikož mají velké plány i do budoucna, zejména pokud jde o prodej
místních produktů, mají se pravidelní
i příležitostní návštěvníci Houpacího
koníka určitě na co těšit. Vše je vyjádřeno heslem: „Podporujme lokální
farmáře a dopřejme kvalitní potraviny sami sobě!“
Kavárna/bistro Houpací koník
Tyršova 1089/15, Děčín
www.bistro-houpacikonik.cz
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Březinské
zastavení
Výtvarnice Soňa Čermáková, která žije
a tvoří v Březině, patří mezi první držitele značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®. Pravidelně si značku obnovuje. Je velmi činorodá v různých oblastech, a tak je stále ve velkém
shonu. Většinou pracuje na soukromých zakázkách, málokdy dělá něco
tak zvaně „do šuplíku“.
„Kameny z Moravského krasu, jejich
barvy a tvary, mne inspirují. Na kameny
kreslím, nepokrývám je vrstvou barvy,
naopak, velkou roli na konečném díle
má právě přírodní podklad, který mne
při práci doslova vede. Na kamenech
jsou různé žilky, výstupky, ale i praskliny, které se bohužel většinou objevují tam, kde je nepotřebuji,“ řekla
Soňa Čermáková a dodala: „Nemíním kámen „zaplácat“ vlastní tvorbou, ale chci, aby promlouval hlavně on. Tvary upravuji jen výjimečně,
především proto, aby kámen získal
stabilitu. Snažím se do něj nezasahovat, protože se mi líbí, když je kámen
co nejpřirozenější. Proto i moje barvená škála obsahuje jen asi šest barev.
V „kamenné“ přírodě o moc více barev
není. Když chci ctít, co mi příroda připravila, musím využívat i barevnost,
kterou kameny obsahují. Používám
ke kreslení výhradně pastelky.“

Výtvarnice se hodně věnuje tvorbě
betlémů. Už jich udělala asi dvanáct
různého rozsahu. Některé měly třicet
figur, a když připočítáme i malé ovečky,
tak třeba i padesát. Liší se i velikostí.
V Praze v Betlémské kapli se už řadu
let koná jedinečná vánoční výstava, na
které jsou betlémy ze všech možných
materiálů. Práci Soni Čermákové tam
nepřehlédnete.
Čím je výtvarnice starší, tím méně
někam cestuje. Jak sama říká, nejvíc
se jí to líbí za humny. Velké množství
kamenů, které ji inspirují, nachází
i na zahradě za domem. „Například
koně vyšlapávají svou stezku a občas
vykopnou něco velmi zajímavého. Ta
náhoda je vůbec to nejlepší. Je to jako
v životě. Čím víc se po něčem pídíš, tím
je to méně dosažitelné a víc se u toho
nadřeš. Souhlasím, že dobré vynálezy
vznikly hlavně proto, že člověk je líný.
Největší „geniality“ mne napadají,

když jsem nejlenošnější,“ vysvětluje
s úsměvem výtvarnice.
Skutečné lenošení si ale
Soňa Čermáková nemůže dovolit. Stará se o jednoho vlastního a jednoho
cizího koně, dvě kozy, jedenáct dospělých ovcí, přes stovku kusů drůbeže – různé druhy
husí, pět druhů kačen, perličky, bílé
a bronzové krocany, hromadu slepic,
podle toho, kolik jich liška nebo kuna
nechá na živu.
„Nejvíce mne teď zajímá krajinotvorba. Speciálně výsadba alejí. Letos už
jsme zasadili téměř třicítku stromů. Zavedli jsme pro tříleté děti takový zvyk,
vítáme je jako nové občánky tím, že si
s rodiči zasadí strom. Každý stromek
má svou jmenovku s důležitými údaji.
Některé děti ke svým stromkům s rodiči pravidelně chodí. Jsou to ovocné
stromy, staré odrůdy, které do naší
krajiny patří, třešně, hrušně, jabloně i švestky. Nedávno jsem je natírala proti okusu. Kousek za „kozínem“
se vejde do aleje ještě asi deset stromů,
a tak přemýšlím, kam budeme sázet
dál. Ráda si stoupnu na kopec a dívám
se, co by se ještě dalo dělat, kdyby byly
peníze…,“ zadumala se Soňa Čermáková, která je i březinskou místostarostkou a hlavní organizátorkou řady
zajímavých akcí, jako třeba Povidlování nebo Bramborobraní.

Na koloběžkách
do krasu
Už tři úspěšné sezóny má za sebou půjčovna koloběžek, kterou ve Vilémovicích provozují Dana Nováková a Miloš
Hotař. „Dlouhodobě jsme se věnovali
cestování a cyklistice, ale protože nás
baví objevovat a zkoušet nové věci, přesedlali jsme na koloběžky. Výhodou
bylo, že Miloš s nimi měl bohaté zkušenosti. Za sebou měl velkou cestu
Pobaltím, při které projel Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Koloběžky se nám staly
vášní. Představují pro nás skvělý způsob relaxace, ale i prostředek k udržování kondičky. Skvělá je i jejich různorodost: můžete s nimi vyrazit na výlet,
na freestylových kolobkách si můžete
zkoušet všelijaké triky, anebo se vydat
rovnou na sjezdovku do některého

z bikeparků s downhillovým speciálem. To všechno koloběžky obsáhnou“,
usmívá se Dana Nováková.
O koloběžky je mezi lidmi stále větší
zájem. „Díky grantu, který jsme získali přes místní akční skupinu Moravský
kras, jsme mohli rozšířit náš vozový
park a zároveň pořídit několik specialit. Dvě silniční závodní koloběžky, ideální pro ty, kdo si rádi dají do těla, a dvě
sjezdové koloběžky pro milovníky adrenalinu. „Myslím, že právě ty budou

v nadcházejících letech velkým tahákem,“ upřesnila Dana.
„Do budoucna uvažujeme o zájezdech pro koloběžkáře, které bychom
pořádali ve spolupráci s některou z cestovních kanceláří. Také chystáme větší
propagaci sjezdových koloběžek určených pro lidi, kterým nejsou cizí adrenalinové zážitky,“ dodává Dana Nováková. Podrobné informace o půjčovně
a jejích aktivitách najdete na www.
nakolobce.cz.
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Sen slovenského
dráteníka
Roquefort je polotvrdý plísňový sýr
vyráběný z ovčího mléka s výraznou
ostrou chutí. Na řezu je mramorovaný,
prorostlý modrozelenou plísní. Je
to nejslavnější sýrová delikatesa na světě, kterou Diderot
označil za sýr králů a Casanova jím spolu s červeným
burgundským vínem značky Chambertin měkčil srdce
svých ženských obětí.
Každá neobyčejná věc má mít i svou
legendu. Má ji i Roquefort. Osamělý
pastýř si jednoho dne uložil svůj tvarohovitý sýr a žitný chléb do chladné jeskyně. Když vyšel ven, uviděl krásnou

mladou dívku, ale ať se ji sebevíc snažil dohonit, stále mu unikala, až nakonec zmizela daleko za obzorem. Zklamaný pastýř se vrátil. Byl ale dlouho
pryč a jeho sýr i chléb mezitím pokryla zelená plíseň. Dlouhým putováním
však vyhládl, a tak sýr stejně ochutnal,
a vykřikl příjemným překvapením – plíseň změnila sýr na lahůdku.
A jaký je příběh naší Nivy? Karol Burkart ze Starých Hor u Banské Bystrice
se jako dráteník na svých cestách dostal
až do jižní Francie do vesnice Roquefort-sur-Soulzon. Z rodného Slovenska znal ovčí sýry a již tenkrát po celé
Evropě proslavenou slovenskou brynzu. Napadlo ho, že by i na Slovensku
mohl zkusit vyrábět podobný sýr, a tak
si na cestu zpátky vzal sebou i spóry
ušlechtilé plísně. První slovenský sýr
typu roquefort byl vyroben v roce 1883
v obci Mičiná. Název sýr Niva poprvé použil Jozef Soc, majitel mlékárny
v Dobré Nivě u Zvolena. Nazval jej podle
obce, ve které měl mlékárnu. Vyráběl
sýr s modrou plísní z ovčího mléka. Výroba se zde udržela až do padesátých
let minulého století. Pak sýr začalo vyrábět hned několik mlékáren v Československu, ale už ne z ovčího, ale pouze
z kravského mléka. V roce 1963 začala plísňový sýr Niva vyrábět mlékárna
v Otinovsi v Moravském krasu a vyrábí ho dodnes. Od šedesátých do konce
devadesátých let byly zrací sklepy v jeskyni Michalka u Holštejna.
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„Po stopách Eduarda
Štorcha a Karla Zemana
okolím Ostroměře“

Podkrkonoší regionální produkt®
Koordinátor: Podchlumí, o. s. • Značka funguje od roku 2008 •
Počet certifikátů: výrobky (30)

Pod Zvičinu nejen do lázní
O Zvičině se říká, že je to místo s nejkrásnějším výhledem na Krkonoše.
To byl jistě též jeden důvodů, proč ji
v minulosti navštěvovaly významné
osobnosti naší kulturní historie jako
Karel Jaromír Erben, Karel Václav Rais
nebo Jaroslav Vrchlický. Po Karlu Raisovi je pojmenována i turistická chata
na vrcholu Zvičiny s technicky unikátní otáčivou rozhlednou. Dnes je zvičinský hřeben, krom toho, že zde najdeme rok od roku vybavenější lyžařský
areál, známý především jako centrum
paraglidingu.
Na Zvičinu je možné dojet autem
prakticky až na vrchol, sportovněji
založené povahy ale třeba dají přednost
pěšímu výstupu. Vybrat si lze z několika turistických tras, z nichž každá
má své kouzlo, ale nejromantičtější
a nejpestřejší je ta po červené značce
od Bílé Třemešné. Nejen, že po cestě
budete průběžně obdivovat již zmiňovaný výhled na Krkonoše i jejich podhůří a těsně pod vrcholem se osvěžíte u Masarykovy studánky, ale navíc
nemůžete minout Lázně pod Zvičinou.
Komplex lázní na severním úpatí
Zvičiny je viditelný už z dálky od Dolní
Brusnice. Mohutná budova hotelu,
který svou architekturou připomíná
staré krkonošské boudy, prošla v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí, a nyní opět do daleka svítí světlou
fasádou. Postupně se podařilo opravit
nejen hotel s prostornou restaurací, ale
také přilehlou kolonádu, tenisový kurt
i lesní koupaliště. A mimořádná péče
je věnována i kapli nad pramenem –
Mariánskou studní s prý zázračnou
vodou, která byla koncem 19. století
příčinou vzniku lázní. Nejde ale jen
o záchranu historických budov, pod-

statnější je, že Lázně pod Zvičinou skutečně fungují. A co víc, díky nakažlivé
energii a nadšení majitelů se postupně
stávají regionálním centrem kulturního dění i odpočinku.
Duší celé téměř zázračné proměny
je Nancy Engelen. Nizozemka, která
pod Zvičinu přišla poprvé v roce 1995
a už zde v podstatě zůstala. Na rozdíl od krajanů, kteří si u nás v té
době pořizovali novostavby,
vrhla své síly do záchrany
secesních lázní. S rodinou žije kousek odtud,
v Horní Brusnici, manžel
Eric pomáhá s provozem
hotelu a hlavně se jako sportovní instruktor stará o hosty.
A paní Nancy jen srší dalšími nápady.
V roce 2013 poprvé představila koncept celoročního festivalu – díky zázemí kolonády, která hostí nejen skvě-

le vybavené infocentrum, zaměřené
na místní turistickou nabídku a regionální produkty, ale také konferenční
prostory s přilehlou terasou, se každý
měsíc konala minimálně jedna kulturní, gastronomická nebo zábavná udá-
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lost. A lidé si zvykají, že Pod Zvičinou
se stále něco děje. I když se nekoná speciální tematická akce a je zima na venkovní vodní procedury, děti se vždy zabaví na dobře vybaveném hřišti
nebo se zvířaty na minifarmě.
A navíc je tu možné se výborně najíst.
Na jídelníčku se objevují
místní speciality – třeba krkonošské kyselo, uzené maso
se švestkovou omáčkou a knedlíkem nebo „obyčejné“ brambory
na loupačku, sezónně nechybí ani zvěřina a ryby. A vždy je připraveno skvělé
víno a samozřejmě i pivo. Ač sama cizinka, paní Nancy ctí zásadu, že servírovat by se mělo především „domácí“.
Proto restaurace využívá v maximální
míře nabídku regionálních podkrkonošských produktů, například skvělé
Dobrovodské kysané zelí. Úspěch má
skopové z blízkých farem.
Na první májový víkend 2014 se
v Lázních Pod Zvičinou chystá v rámci
již tradiční akce Vítání jara v Podkrkonoší i premiéra Festivalu regionálních produktů Východních Čech, který
představí držitele regionálních značek nejen z Podkrkonoší, ale i dalších
východočeských regionů (Krkonoše,
Orlické hory, Broumovsko, Železné
hory), pozváni budou i výrobci z nedalekého Polabí. Vedle prodeje originálních výrobků, potravin a nápojů se
můžete těšit i na rukodělné dílny pro
děti i dospělé a společné vaření regionálních specialit.
Více informací o celoročním dění
pod Zvičinou najdete na stránkách
www.hotelpodzvicinou.cz.

První Festival regionálních
produktů Východních Čech
sobota 3. května 2014,
areál hotelu Pod Zvičinou
Jarmark, tvořivé dílny,
vaření z místních produktů.
Pořádá Hotel Pod Zvičinou ve spolupráci s Asociací regionálních značek jako součást Vítání jara v Podkrkonoší

www.podkrkonosi.eu

Takový název nese naučná stezka, která
byla v roce 2013 vybudována v obci
Ostroměř. Stezka vás provede obcí Ostroměř a jejím okolím. V podobě 8 zastavení vám budou představena místa
odkazující do historie, i místa spjatá
s přírodou a odpočinkem. Po stejných
cestách chodili i ostroměřští rodáci –
spisovatel Eduard Štorch a režisér Karel
Zeman. Trasa naučné stezky je dlouhá
necelých 5 km. Je nenáročná a vede
výhradně po cestách a částečně po lesních pěšinách.

Místní i turisté si během pěšího putování stezkou mohou zahrát dobrodružnou hru, která vrcholí rozluštěním
hádanky. Správnou odpověď na hádanku získají tehdy, pokud na každé ze sedmi
informačních tabulí najdou tajný symbol a s pomocí obyčejné tužky jej přenesou na libovolný kus papíru. První
zastavení je u místního železničního
nádraží, odkud stezka pokračuje ke Štorchovu rodnému domku, dále k ostroměřskému muzeu, před jehož budovou
je nově umístěna dvoumetrová socha
mamuta, poté k valům někdejšího slovanského hradiště a pak zpět do obce,
nejprve k rodnému domu Karla Zemana a nakonec znovu k nádraží.

Tipy na akce
v Podkrkonoší

Kuks, Zvičina, Lázně pod Zvičinou /
3. 5. 2014 / Vítání jara v Podkrkonoší
a první Festival regionálních produktů
Východních Čech.
Kuks / červenec 2014 /
Slavnosti koní, historie a řemesel
Chodovice / 24. 8. 2014/
Slavnosti sv. Bartoloměje
Hořice / září 2014 /
Slavnosti hořických trubiček
vrch Zvičiny / září 2014 /
Zavírání turistické sezóny na Zvičině
Holovousy / 4. 10. 2014 /
Slavnosti holovouského malináče
Kuks / listopad 2014 /
Tradiční zimní jarmark v Kuksu
Hořice / prosinec 2014 /
Adventní trhy
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kraj blanických rytířů regionální produkt®
Koordinátor: ZO ČSOP Vlašim • Značka funguje od roku 2012 • Počet certifikátů: výrobky (19), služby (4)

Když láska prochází uchem jehly
Dagmar Hulmákovou najdete v obchůdku hned naproti Vlašimské bráně.
Možná Vás u vchodu zarazí, že se zde
krom autorských textilních výrobků
a dalších milých drobností nabízejí
i účetnické služby a daňové poradenství. Jak to jde dohromady?

Ač je původním povoláním pedagog, účetnictví a daně jsou pro Dagmar Hulmákovou profesí už přes dvacet let. Na nich si vytrénovala pečlivost
a trpělivost, které jsou pro patchwork
stejně nezbytné jako pro práci s čísly.
I když techniku „záplatování“ znala
od dětství, naplno Dagmar Hulmákovou patchwork zaujal, až když měla
možnost shlédnout televizní sérii popularizátorky patchworku Alex Andersonové. A ač je pro paní Hulmákovou
patchwork stále jen koníčkem, pod je-

jíma rukama vznikají dokonale zpracovaná a pokaždé originální díla.
Polštáře, deky a přehozy tvoří Dagmar Hulmáková většinou na objednávku přesně podle zadání zákazníka,
tedy z materiálu, který svým charakterem a především vybarvením ideálně zapadne do konkrétního interiéru. Zároveň provozuje i obchod, kde
můžete obdivovat jak ukázky její vlastní
práce (krom patchworku třeba i textilní zvířátka), tak textilní, dřevěné, skleněné i keramické dekorační předměty
a dárky. Nově přidala i metráž a textilní
galanterii pro další tvořivé duše z Vlašimi a okolí, pro něž vede patchworkové kurzy a organizuje klub příznivkyň
této starobylé textilní techniky, která
byla původně „ctností z nouze“, ale
postupně se stala svébytným oborem.
V poslední době však Dagmar Hulmákovou snad víc než vlastní práce
a tvorba zaměstnává další sympatická
„posedlost“. Od jara 2012 je duší a organizátorkou sdružení „Deky z lásky“.
To se po vzoru obdobných zahraničních organizací snaží pomáhat těžce
nemocným či postiženým dětem a jejich
rodičům tím, že jim podle konkrétních
přání šije obrázkové deky. Všechno
funguje prostřednictvím webových

Na Šalandu
na Huberta!
Pro ty, kdo aspoň jednou jeli českou
vodáckou klasiku, řeku Sázavu, je
Kácov známý pojem. Kombinace celkem dobře „jetelného“ jezu, vodáckého
tábořiště a vyhlášené hospody s vlastním pivem hned u vody totiž přímo
vybízí k delší zastávce. Pro ostatní, kdo
třeba jen matně tuší, kde Kácov vlastně hledat, bude návštěva příjemným
překvapením.
Autem je Kácov dobře dostupný
ze 49. kilometru dálnice D1. Cesta je
krátká a vede více méně stále z kopce.
Ve svažitém terénu je vystavěno i celé
městečko, proto na nově opravené náměstí přijedeme z horního konce. A teprve poté, co mineme robustní kostel
Panny Marie, otevře se nám pohled
na rozsáhlý barokní zámek, trochu nezvykle položený pod náměstím. A ještě
níže, přímo u řeky Sázavy, stojí už přes
půl tisíciletí pivovar.

První zmínky o pivovaru v Kácově jsou
z roku 1457. Dodnes se nachází prakticky na stejném místě. Majitelé z významných šlechtických i panovnických rodů
se střídali až do 20. let minulého století,
kdy byl pivovar zestátněn. Roku 1948
byl, stejně jako většina ostatních pivovarů u nás, znárodněn. Bohužel ani ne
deset let poté, v roce 1957, po rovných
pěti stech letech nepřerušené činnosti,
ukončil pivovar výrobu.

stránek, na nichž mohou rodiče dětí
žádat o konkrétní výrobek a švadlenky se mohou hlásit o podíl na zpracování. Na každé dece se vystřídají vždy
nejméně dvě – jedna tvoří obrázkové
čtverce, druhá pak deku kompletuje. Vše dělají na své náklady.
Podoba deky se řídí podle
požadavků i potřeb konkrétního dítěte – krom dek
s určitým motivem se dělají i deky hmatové, zvukové nebo specificky barevně
laděné. Webové stránky www.
dekyzlasky.cz přinášejí obrázky všech
hotových výrobků i příběhy dětí, které
mají život podstatně těžší než většina
jejich vrstevníků.
Za necelé dva roky existence Dek
z lásky se paní Hulmákové podařilo zařídit předání skoro stovky dek. A nejen
těch, deku vždy doprovází výtvarné
přáníčko a má-li adresát děti sourozence, vyrábí se pro něj či pro ně polštářek. Skeptici asi namítnou, že jsou
to jen deky. To jistě jsou, ale nejsou ledajaké. Krom toho, že co kus, to skutečně originál, tyto deky dokáží přinášet radost, a to zdaleka ne jen těm, pro
něž jsou určené.
Dagmar Hulmáková
Pláteníkova 263 258 01 Vlašim
www.hulmak.cz

Pokusy o obnovu výroby piva v kácovském pivovaru se datují až do období po roce 1989, nebyly však úspěšné.
Teprve v roce 2001 kupuje pivovar nový
majitel, pod jehož vedením se od té doby
neustále dynamicky rozvíjí a i navzdory
častým povodním se jej podařilo v průběhu dvanácti let kompletně stavebně
i technologicky zrekonstruovat. Roční
výstav se v roce 2013 přehoupl přes
20 tisíc hektolitrů.
Opravená historická budova pivovaru je chloubou městečka a pivo Hubertus i pivovar jako takový jsou držitelem
mnoha ocenění – z poslední doby jmenujme Pivovar roku 2012 v kategorii
malých nezávislých pivovarů.
Základní sortiment značky Hubertus
tvoří světlé výčepní pivo – 10°, světlý
ležák – medium – 11 a světlý ležák Premium – 12°. Tmavý speciální ležák –
13° se vyrábí zatím pouze pro sváteční
přležitosti. Světlé výčepní pivo a světlý
prémiový ležák se vyrábí také v nefiltrované podobě. V roce 2011 byl zahájen
provoz linky na stáčení lahvového piva.
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Regionální literatura
s certifikátem

Štrůdl (nejen)
do krabice

Český svaz ochránců přírody Vlašim
vydává v edici Přírodou Podblanicka
knihy zaměřené na jednotlivé skupiny
živočichů (Ptáci, Vážky, Motýli Podblanicka), na zajímavá místa regionu
(Zámecké parky a památné stromy Podblanicka, Konopišťský park) a na historické okolnosti, které ovlivnily současnou podobu Podblanické krajiny (100 let ochrany přírody
na Podblanicku a připravovaná publikace Dolování
na Podblanicku). Ve spolupráci s Muzeem Podblanicka vydává ČSOP Vlašim
časopis Pod Blaníkem – vlastivědný čtvrtletník Benešovska,
Vlašimska, Voticka, Českého Meránu
a Dolního Posázaví. Jedná se o obnovené vydání od roku 1997, první číslo
původního časopisu vyšlo roku 1921,
jeho vydávání bylo přerušeno druhou
světovou válkou.
V edici Pod Blaníkem vycházejí vlastivědné publikace na regionální témata, zejména na téma Blaníku a historie
obcí na Podblanicku (např. série Blaník v umění I. – III., Poutní místa Podblanicka, obrazová publikace Ze staré
Vlašimě, Zlatodůl Roudný u Vlašimi)
Edice Kraj blanických rytířů je určena zejména pro návštěvníky kraje a zahrnuje průvodce, mapy a informační
tiskoviny. Lze je zakoupit v e-shopu,
kde jsou též uvedeny aktuální ceny:
www.csopvlasim.cz/eshop.

Paní Eva Brabcová patří k nejčerstvějším držitelům značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®.
Vsadila na štrůdl – tedy moučník, který
sice patří mezi nejběžnější, ale zároveň nabízí i bezpočet variací a obměn.

Pro ty, jež nezajímá pouze finální
produkt, ale i cesta, jakou se k němu
dospěje, nabízí pivovar exkurze. Pokud
Vás ochutnávka v rámci exkurze příjemně navnadí, určitě přijměte celoroční pozvání k návštěvě pivovarské
restaurace Šalanda. Nachází se přímo

V krámku paní Brabcové ve staré tržnici v Benešově u Prahy jich aktuálně
napočítáte až 18, z toho 4 slané.
Nejvíce jde na odbyt jablečná „klasika“ a pak náplň z vanilkového pudinku. V teplých dnech bývá větší zájem
o slané varianty, v sychravém počasí si
naopak lidé chtějí život spíše osladit.
Zákazník dostává vždy čerstvě upečený
a ještě teplý štrůdl. I když je výhodnější koupit si celý nebo polovinu štrůdlu,
hledat tu pravou chuť můžete i po kouscích. A třeba i na místě, samozřejmě
s dobrou kávou.
Do budoucna by paní Brabcová ráda
rozšířila své štrůdly do Prahy a zaměřila se na marketing značky „Štrůdl
do krabice“. Je to jméno, které se prostě stává pojmem. I proto je paní Brabcová ráda, že získala regionální značku, která vyjadřuje kvalitu a prestiž
výrobku. Věří, že časem bude „Štrůdl
do krabice“ vyhledávanou značkou jak
přímo v jejích obchodech, tak i v kavárnách a café barech.
Eva Brabcová
Vnoučkova 614 256 01 Benešov
www.strudldokrabice.cz

v Kraji blanických rytířů

Pivovar Hubertus a.s., 285 09 Kácov 6
www.pivovarkacov.cz

Znojemsko regionální produkt®
Koordinátor: Živé pomezí – Krumlovsko-Jevišovicko, o. s. •
Značka funguje od roku 2013 • Počet certifikátů: výrobky (4)

© Michal Schneider

Tipy na akce

v historické budově pivovaru a stejně
jako piva Hubertus má od roku 2013
právo užívat značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®.
A oprávněně, neboť kácovský pivovar
vedle živoucí tradice regionu ztělesňuje
i aktivní přístup k podnikání v současné
nesnadné době, jehož cílem je kvalitní
produkt a spokojený zákazník.
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Libouň / každá první neděle v měsíci
10–12 hodin / prohlídka rotundy sv.
Václava v Libouni, dalších zajímavostí
vesnice, kapličky, prohlídka areálu
zámku Libouň. Po domluvě možnost
naučné stezky Zlatodolu Roudný. www.
ubytovani-blanik.cz
Chotýšany / 14 dní před Velikonocemi
a v prosinci / prodejní Velikonoční/
Vánoční výstava u Syslů. Prodej užitkové keramiky Ivany Syslové.

Ve znamení ještěrky zelené
Myšlenka na vytvoření regionální značky na Znojemsku zrála dlouho,
ještě déle, než zraje místní víno. O tom, že právě víno a vinařství v ní bude hrát
významnou roli, nepochyboval nikdo – vždyť co je typičtějším produktem znojemského okresu, když „znojemské“ okurky vyrábí od roku 2005 společnost
Hamé v Bzenci?

Víno ke Znojemsku patří zcela neoddělitelně, proto i debata o motivu, jenž
by měla značka znázorňovat, se dlouho točila kolem zobrazení vinné révy.
Nakonec ale – pro mnohé překvapivě – převážil argument, že značka
nemá zpodobňovat konkrétní produkt, ale být symbolem regionálních
specifik. Volba padla na ještěrku zelenou, kriticky ohrožený druh teplomilného plaza, který se v České republice nejhojněji vyskytuje právě na Znojemsku, a to především v Podyjí.
Grafická stylizace odkazuje též na
meandrující řeky – Dyji, Rokytnou
a Jihlavu, které Znojemsko rámují
a svými hluboce zaříznutými údolím
jsou protikladem mírně zvlněné krajině, v níž se střídají úrodná pole s vinicemi.
První zasedání certifikace komise
na Znojemsku proběhlo v listopadu
2013. Se čtyřmi certifikovanými se jed-

nalo v podstatě o kolo zkušební, do nějž
se – očekávaně – přihlásili dva vinaři
a – poněkud překvapivě – i dvě truhlářské firmy.
Jiří Hrdina se truhlařině věnuje od
roku 2000. Díky řemeslné zručnosti
a pečlivosti dokáže zrestaurovat historický nábytek i historické prostory,
v poslední době se však začal orientovat na stále žádanější rýhovaná prkna
pro exteriérové použití. S tuzemským
modřínem dosahuje kvality srovnatelné s výrobky ze sibiřských, severských či exotických dřev, a to za výrazně nižší cenu. Z odpadových pilin navíc
vyrábí žádané ekobrikety.
Tomáš Pintera z Chvalatic má za
sebou podobně dlouhou podnikatelskou historii. V nabídce jeho firmy je
celá škála zakázkové truhlářské výroby, od oken a dveří až po umělecky
zpracovaný nábytek. O značku ZNO-
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JEMSKO regionální produkt ale požádal pro plotovky, které vyrábí hoblováním a frézováním ze sušeného smrkového, modřínového nebo borového
dřeva v šesti délkách, pěti šířích a čtyřech profilech, to všechno ještě ve dvou
jakostních třídách (podle kvality použité suroviny). V případě, že si zákazník nevybere ani z tak široké nabídky,
je možné zpracovat plotovky podle
konkrétního přání.
Marie Rozková působí spolu se svým
manželem Janem v Jezeřanech-Maršovicích. Nepatří k typickým vinařům, kteří zpracovávají vlastní produkci, vsadili na nákup špičkových moderních technologií
a s jejich pomocí objevují
vína nových chutí i vlastností, které dosavadní výrobní postupy vylučovaly.
Tak se zrodila Ledová královna, polosladké bílé cuvée
s nezaměnitelnou vůní i relativně
vysokým obsahem alkoholu.
Možnost být mezi prvními držiteli
značky ZNOJEMSKO regionální produkt využil i Eduard Novotný, který
je spolu se svým švagrem Václavem
Troppem majitelem Vinných sklepů
Maršovice. Zpracovávají výhradně
hrozny z vlastních vinic,
do jejich sortimentu patří
nejen vína zemská, ale
také přívlastková. V současné nabídce má vinařství více než 20 vín nejrůznějších odrůd, cukernatostí a přívlastků.
Výtvarně zajímavé etikety jsou inspirovány
historií – cuvée nesou
jméno a vyobrazení sv.
Markéty (Margarity),
patronky cenného gotického kostela v nedalekých Loděnicích,
pozdní sběr zobrazuje svatého Václava a na loděnický kostel odkazuje i rozeta, která je dominantou etiket přívlastkových vín.
Koordinaci značky ZNOJEMSKO
regionální produkt zajišťuje MAS Živé
pomezí Krumlovsko-Jevišovicko se
sídlem v Moravském Krumlově, ve
spolupráci s MAS Znojemské vinařství, Správou Národního parku Podyjí a dalšími partnery.
Společně se těší na další zájemce
z řad místních pěstitelů, zpracovatelů i dalších šikovných výrobců, kteří
by také rádi stvrdili kvalitu výsledků
své práce značkou ZNOJEMSKO
regionální produkt. Žádosti lze podávat průběžně po celý rok!
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Jeseníky originální produkt®
Koordinátor: MAS Horní Pomoraví, o. p. s. • Značka funguje od roku 2010 •
Počet certifikátů: výrobky (43), služby (18), zážitky (7)

Do Branné
za osvěžením
Branná, do roku 1949 Kolštejn a ještě
předtím převážně německý Goldstein,
je městečko na úpatí Hrubého Jeseníku, na cestě mezi Hanušovicemi a Jeseníkem. Hlavní silnice se obci vyhýbá,
ale i tak projíždějící nemohou přehlédnout výraznou stavbu renesančního
kostela sv. Archanděla Michaela se štíhlou věží zakončenou mohutnou bání.
Ti, kdo neodolají, a odbočí do strmého kopce, nebudou litovat, neboť je
hned za kostelem čeká překvapení –
rozsáhlý renesanční zámek postavený
na základech gotického hradu a velmi
specifická, taktéž renesanční budova
fojtství.

Tím ale nabídka Branné nekončí.
Budova někdejší školy prošla před
několika lety proměnou v hotel spojený s moderním wellness centrem, které
nabízí aktivní odpočinek s naprostou
relaxací. A proto také nese název Relax
centrum Kolštejn. Hosté si mohou vybírat z nejrůznějších procedur, včetně
téměř dvou desítek druhů masáží. Skutečná oáza se nachází ve Vitálním světě.
Připomíná starověké lázně, do nichž
vstupujete zahaleni pouze rouchem,
kde se oprostíte od studu a po vzoru
předků považujete relaxaci za společenskou událost. Celý Vitální svět
odkazuje na keltskou symboliku a spojuje čtyři prvky přírody – vodu, zemi
vzduch a oheň. Se všemi se návštěvník v průběhu pobytu setká. Jen oheň
zůstává skryt jako dobrý sluha. Nejvíce na vlastní kůži jej pocítíme v klasické finské sauně, po které přijde vhod
vědro se studenou vodou.
Po relaxaci ve Vitálním světě vyhládne. Proto k Relax centru patří i stejnojmenná restaurace Kolštejn. Kromě

běžného jídelníčku zde i pokrmy vycházející z tradic regionu. Nad restaurací
provozuje Relax centrum turistickou ubytovnu. Sympatické
pokojíky slouží většinou školním lyžařským kurzům.
V ubytovně se nachází velká
a dobře vybavená herna
i pro nejmenší děti.
Nově přibyl ke službám
restaurace i vlastní minipivovar.
Historie vaření piva zde sahá až do roku
1575, kdy v městečku čile fungoval

pivovar, patřící šlechtickému rodu
Žerotínů. A nejen to, každý dům v Branné měl právo vařit pivo. Dnešní Minipivovar Kolštejn se tak snaží na tuto
tradici navázat.
Klasickou technologií se spodním
kvašením v otevřené spilce vyrábí nepasterované a nefiltrované pivo, zachovávající si vysoký obsah látek prospěšných lidskému organismu. Pivo
z Kolštejna neobsahuje žádné konzervační látky, barviva ani stabilizátory. V Branné se vaří dvanáctistupňový
světlý ležák Bran, jedenáctistupňový
polotmavý ležák Dolmen a Menhir,
patnáctistupňový polotmavý speciál
ze čtyř druhů sladu. Pivo lze vychutnat nejen v restauraci Kolštejn, kde je
čepováno přímo z ležáckých tanků, ale
je možné si jej zakoupit v PET lahvích,
soudcích nebo do vlastních nádob.

Jesenické zážitky
Jesenická regionální značka byla první,
která se (v roce 2012) pustila do oceňování zážitků, jež obohacují nabídku pro návštěvníky i místní obyvatele regionu. První oceněná trojice byla
velmi pestrá, tvořila ji návštěva přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně,
Adrenalin park Bozeňov a Pekařovská pouť s Mezinárodním setkáním
flašinetářů.
V roce 2013 přibylo dalších 5 atraktivit: Rychlebské stezky – síť trailů
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Po stopách tradičních jesenických výrobků

Osud jménem sklo

Poznat krásy našich nejrozsáhlejších
hor a zároveň se dozvědět něco o historii i současnosti tradičních jesenických řemesel a ochutnat aspoň něco
málo z pochoutek, které zde tradičně
i nově vznikají, můžete díky tematické
stezce „Po stopách tradičních jesenických výrobků“.
Jejích dvanáct zastavení Vás
zavede na Zábřežsko, Šumpersko a do okolí Hanušovic. Na každém stanovišti uvidíte výraznou tabuli v charakteristické fialové
barvě s výkladem ke konkrétnímu řemeslu. Průvodcem Vám bude
brožura, kterou najdete i na www.
regionalni-znacky.cz/jeseniky. Budete-li se chtít setkat s nositelem značky
osobně, je většinou lépe se domluvit
předem, ale na trase jsou i zastavení,
kde uspějete i bez ohlášení.
Takovou jistotou je třeba výrobna a prodejna staroměstských máslových trubiček firmy Kremo Olgy
Gřundělové, Vybrat si můžete dokonce ze dvou provozoven – ve Starém
Městě a v Branné, kde paní Gřundělová provozuje cukrárnu na náměstí.
Trubičky (pro čtenáře z Čech asi spíše
kremrole) jsou samozřejmě nejlepší
čerstvě upečené, ale koupíte-li si je
do zásoby v balení po deseti, vydrží
i několik dnů.
Ruční papírnu ve Velkých Losinách
asi není třeba představovat – po čtyřech staletích nepřetržitého provozu
je tato národní kulturní památka nejstarším dosud pracujícím podnikem
svého druhu v zemích střední Evropy. Vedle poučení o historii výroby
papíru je možné si tuto práci i vlastnoručně vyzkoušet a nakoupit zajímavé místní produkty. K nim určitě patří
i ovocné destiláty a likéry z nedaleké
pálenice Maršíkovský mlýn, kterou
je možno také navštívit – v letní sezóně i bez ohlášení.

Od drobných šperků přes ozdobné
lampičky až po výplně oken sakrálních staveb – takové práci se věnuje
Iveta Strnadová z Vrbna pod Pradědem. Městečka, kde sklářské řemeslo má velkou tradici.
„Tatínek byl vyučen sklářem a řemeslu se věnoval celý život. Měl výtvarné
nadání, i doma si stále kreslil návrhy
vzorů na sklo. Mně to dlouho nic neříkalo, teprve když jsem na mateřské
dovolené náhodou uviděla fotografii
vitrážové lampičky, něco se ve mně
pohnulo a okamžitě jsem věděla, že
tohle chci dělat,“ vzpomíná Iveta
Strnadová.

pro horská kola, která vzniká na starých loveckých chodnících; Zlatorudné mlýny a rýžování zlata ve Zlatých
Horách; tradiční procedury zakladatele
prvních vodoléčebných lázní na světě
Vincenze Priessnitze (Priessnitzova
pololázeň dvoufázová, Priessnitzova
pololázeň jednofázová, Priessnitzův
zábal a Priessnitzova pohybová terapie) Priessnitzových léčebných lázně
z Jeseníku. Značku získal také Faunapark (zahrada s chovem domácích i exotických zvířat) v Horní Lipové.

Cestou z hor se můžete stavit v Libině, v pekárně u Šimberů. Jedná se o rodinný podnik, který už dvacet let dodává křupavý chleba, vynikající koláče
i nadýchané houskové knedlíky. A z Libiny je to už nedaleko do Brníčka, obce
v rozložené pod kdysi významným hradem. Zde najdete rodinné hospodářství Michala Hrdličky. Jeho doménou
jsou ovce, jejichž stádo se každoročně utěšeně rozrůstá. Díky úspěšnému
chovu a vysoké dojivosti mají budoucnost zajištěnu i místní beránci – o jejich genetický potenciál je zájem třeba
na Slovensku. To ale není jediná mezinárodní aktivita pana Hrdličky. Rád
poznává a zkouší nové věci a po tom,
jak dělat zajímavé zrající sýry, pátral
až v Itálii. Nakonec tam udělal i výměnný obchod – sýrovou recepturu
dostal za vycvičené ovčácké psy. Teď
plánuje spolupráci i se sýrařskou velmocí, Holandskem.
Přímo na farmě pořídíte čerstvé sýry
(od jara do podzimu ovčí, v zimě kravské) a můžete zkusit i něco z pokladů,
které zrají v někdejším sklepě na brambory. Vyzrálé sýry jsou zatím vnímány
jako rarita a luxusní zboží, neboť je jen
málo farem, které se pustí do jejich
výroby. I to by pan Hrdlička rád změnil, a proto na své farmě pořádá i sýrařská školení, na něž zve své kolegy
třeba až z Broumovska. Je přesvědčen,
že zatím není důvod obávat se konkurence. Naopak, spolupráce malých, ale
poctivých producentů může být jedině
ku prospěchu všech, spokojené zákazníky nevyjímaje.
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výplním zhotoveným tiffany technikou. Nebojí se velkých ploch.
Práce Ivety Strnadové nyní vdechují nový život i postupně obnovovaným
sakrálním stavbám. Jednou z velkých
zakázek byla práce na vitrážích jediné
židovské synagogy v Krnově. „Měla
jsem velký strach, protože šlo o abnormálně velká okna. A oprávněně, při
převozu do sklenářství, kde se mělo
vsazovat do izolačního trojskla, jedno
prasklo. Naštěstí se jej podařilo opravit. Nikdy nezapomenu na okamžik,
kdy jsem poprvé uviděla už vsazená
okna. Přišla jsem do synagogy skoro
se zavřenýma očima, stoupla jsem si
na správné místo v obrovské chodbě, oči jsem na dvě sekundy otevřela
a řekla jsem si, je to dobré a jdu pryč.
Byl to úžasně osvobozující moment,
vědomí, že se pod to můžu s klidem
podepsat,“ vypráví paní Strnadová.
Nové vitráže z dílny Ivety Strnadové
získala i zrekonstruovaná kaplička
v osadě Františkov na Jesenicku.

Tipy na akce
v Jesenících

Začátky nebyly lehké, ale postupně se jí podařilo zřídit vitrážový ateliér. „Sklo se chová jako živý organismus, pokaždé překvapí. Máte jedinečný motiv uprostřed tabule skla,
a když si ji špatně rozlomíte, projde
řez skrze motiv a sklo můžete vyhodit,“ říká žena, pro niž se stala práce
se sklem osudem.
V její dílně vznikají autorské vitrážové šperky ze speciálních ručně válcovaných barevných skel, věnuje se také
mozaice, například k rámům zrcadel či
samostatným obrazům a vitrážovým

Ramzová / červenec – srpen 2014 /
Ramzovské kulturní a sportovní léto.
Prázdninová série akcí, mimo jiné Ramzovská pouť či Ramzovský bikemaraton. Více na www.nasejeseniky.cz
Branná / 5. 7. 2014 / Tradiční Mariánská pouť spojená s oslavami 400 výročí
kostela sv. Archanděla Michaela.
Branná / 5. 7. 2014 / Slavnosti Minipivovaru Kolštejn a narozeniny Relax centra Kolštejn – slavnosti konané na náměstíčku v podhorské jesenické obci Branná. Návštěvníky čekají domácími
produkty, soutěže pro děti, pivo Bran
nesoucí značku Jeseníky originální produkt, prohlídky minipivovaru, koncert
a večerní ohňostroj.

moravská brána regionální produkt®
Koordinátor: Hranická rozvojová agentura, z. s. • Značka funguje od roku 2012 •
Počet certifikátů: výrobky (18)

Informační centrum Moravská brána
oživilo hranický zámek
Již půl roku provozu má za sebou centrum s názvem IC Moravská brána, jež
otevřela Hranická rozvojová agentura, z.s. v přízemních prostorách hranického zámku.
Služby určené občanům
města, hranického regionu
i turistům a návštěvníkům
jsou k dispozici sedm dní
v týdnu. Jedná se o turistické
informační centrum, prodejnu
regionálních produktů, kavárnu, veřejný internet a půjčovnu kol a koloběžek. Turistické informační centrum
spadá pod Městskou knihovnu Hranice, ostatní služby provozuje Hranická
rozvojová agentura, z.s.
Prodejna regionálních produktů nabízí ke koupi výrobky z oblasti Moravské brány, jež nesou značku kvality
MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Nejsou to jen věci k snědku
(sýry, koláčky, med, křížaly, mošty),
ale také věci dekorativní, užitné i umělecké (svíčky z včelího vosku, košíky
z pedigu, výtvory ze dřeva). V malé
kavárně si pak návštěvníci mohou vychutnat skvělou kávu a ochutnat většinu z produktů nabízených v prodejně – koláčky, cukroví z bramborového těsta, mošty, točené lipnické pivo
Svatovar aj.

Staré Město / 12. 7. 2014 / Bioslavnosti – velká akce výrobce bio potravin.
Stánky s regionálními výrobci.
Staré Město / 27. 7. 2014 / Annenská
pouť.

Farmářské bedýnky
z lesa i ze statku
Via Delicia, manufaktura na zavařování masových lahůdek a plodin volně
i v sadech rostoucích, nabízí své jedinečné produkty i formou dárkových
bedýnek. Obsahují jedinečnou kombinaci zavařeného masa, paštik, džemů
a ovoce. Objednávat je možné na www.
konzervovani.cz

Pekařov / 15.–17. 8. 2014 / Pekařovská pouť, 11. ročník tradiční pouti spojené s mezinárodním setkáním flašinetářů. Akce patří k prvním certifikovaným zážitkům v Jeseníkách.
Velké Losiny / 9.–10. 8. 2014 / Víkend
v papírně Hrátky s papírem – mramorování papíru, výroba obálek, pečetí,
dekoračního papíru, notýsků, vlastních
přání, kaligrafie, tisk, origami.
Hanušovice / 13. 12. 2014 / Tradiční
Adventní trhy s prezentací držitelů značky Jeseníky originální produkt®
Šumperk / celoročně / Farmářské trhy,
každý první pátek v měsíci.
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Hranicko“), zbývající výdaje hradila Hranická rozvojová agentura, z.s.
a Městská knihovna Hranice. Věříme, že centrum bude fungovat
ke spokojenosti veřejnosti, návštěvníků i jeho provozovatelů. Srdečně Vás
zveme k návštěvě.

Bramborová
bábovka a cukroví
z Partutovic
Zemědělské družstvo Partutovice nedávno přidalo k certifikátu pro brambory i ocenění pro cukrářské výrobky.

Bramborová bábovka je vlastní specialitou, cukroví je připravováno dle
tradičních místních receptů – například vanilkové rohlíčky podle Kuchařky československé hospodyně vydané
Milotickým hospodářem v Miloticích
nad Bečvou v roce 1922.
K pečení se používají převážně místní suroviny bez chemických přísad
a emulgátorů, což je poznat i na výjimečné chuti. Cukroví i bábovka jsou
křehké, jemné a ve většině trvanlivé
výrobky s vynikající vůní.

Tipy na akce
V nekuřácké kavárně mohou návštěvníci využít bezdrátového připojení
k internetu nebo přímo místo veřejného internetu. Půjčovna kol a koloběžek je plně vybavena nejen koly (10 krosových, 5 horských, 1 dětské), koloběžkami (15 ks), ale i příslušenstvím
v podobě cyklistických přileb pro děti
i dospělé.
Část nákladů byla pokryta z dotací
(Významné projekty Olomouckého
kraje a Program LEADER „Měníme

v Moravské bráně

Hranice, Masarykovo náměstí / květen
2014 / Farmářské trhy s regionálními
produkty
Hranice, Masarykovo náměstí /
září 2014 / Farmářské trhy s regionálními produkty
Partutovice / 28. 10. 2014 / Bamborový den ZD Partutovice – tradiční akce
s ochutnávkou bramborových specialit,
možností nákupu brambor a doprovodným programem.
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Šumava originální produkt®
Koordinátor: RRA Šumava, o. p. s. • Značka funguje od roku 2005 •
Počet certifikátů: výrobky (85), služby (32), zážitky (3)

Originální zážitky ze Šumavy
Psát o turistických lákadlech na Šumavě je úkol blížící se pověstnému nošení
dřeva do lesa či sov do Atén. V novinách,
které se snaží informovat o místních
specialitách, zajímavostech, zkrátka kvalitních produktech, se o to přece pokusíme, protože značka ŠUMAVA originální produkt® začala v roce
2013 oceňovat vedle výrobků a ubytovacích a stravovacích služeb, ale i tak
zvané „zážitky“. Smysl značky je jednoduchý – ve všech kategoriích upo-

zorňovat na produkty a služby, které
podle mínění místních opravdu stojí
za vyzkoušení.
Jako první v kategorii „zážitků“ získaly právo užívat značku ŠUMAVA originální produkt® Šumavské bylinné
lázně z Kašperských Hor. Technologicky moderní balneo provoz umístěný ve sklepních prostorách někdejšího
pivovaru je zcela orientován na bylinné procedury, včetně koupelí, bylinné
páry, zábalů, masáží, speleoterapie
a pitného režimu. V oblasti vodoléčby
se tvůrci procedur inspirovali klasiky
vodoléčby, pány Priessnitzem a Kneippem (zájemci mohou porovnat i „originál“ v podání Priessnitzových léčebných lázní z Jeseníku). V Kašperských
Horách k vodoléčbě využívají hlubinný

pramen a navíc zde mají i skalní jeskyni, původně využívanou jako ležácký
sklep. Vedle ideálního mikroklimatu v ní
na návštěvníky působí i zemská energie.

Veškeré lázeňské produkty jsou z čistého prostředí Šumavy, jejíž blízkost
navozuje i výtvarné ztvárnění
interiérů. Šumavské bylinné lázně tak nabízejí zcela
unikátní skloubení lázeňství s přírodou, zemskou
energií a historií.
Na dětské návštěvníky
se orientuje program V lese
se Šumavousem. Dětské centrum
Šumavous umístěné ve stejnojmenném

penzionu nedaleko Vimperka nabízí
outdoorový program s prvky adrenalinu. Celodenní program nabídne
dětem nové vědomosti, rozvoj manuálních a pohybových dovedností a zručnosti. Zároveň podporuje týmovou
spolupráci a pomáhá zlepšovat sociální kompetence. Program je vhodný
pro děti od 4 do 12 let. Ostatní najdou
zábavu v dětském centru Šumavous,
kde mohou využít velkou zahradu s přírodními herními prvky, vybavení pro
aktivní odpočinek – trampolíny, prolézačky, odrážedla, šlapací auta, fotbalové a volejbalové hřiště, zvířátka
s možností krmení, vnitřní hernu nebo
tvořivé dílny.
Zážitek zcela jiného typu přináší jednou do roka Staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce. Pořádá jej vždy
koncem května město Netolice a vedle
předvádění starých řemesel a prodeje
zaručeně originálních výrobků akce
nabízí celodenní program s hudbou,
divadlem, šermířskými čísly a samozřejmě i občerstvením v podobě staročeské kuchyně a nápojových specialit.
Kdo chce spojit nákup kvalitních
potravin s výletem do malebné přírody,
měl by se určitě vypravit na biofarmu
Slunečná. Najde ji kousek od Želnavy,
na hranici mezi národním parkem

a CHKO Šumava, v údolí Vltavy. Vedle
produkce mléčných výrobků i masa
v bio kvalitě farma nabízí i ubytování
ve vlastním penzionu s nefalšovanými
agroturistickými zážitky.
Ti, kdo touží spíš po klidu a přírodní
harmonii, najdou pravé pohlazení
v obecní zahradě Ky. By v Chlumanech, malé obci kousek od Vlachova
Březí. Zahrada vybudovaná v někdejším sadu o rozloze 2 hektarů je
od května do září volně přístupná každý všední den,
v době konání chlumanského trhu – další místní
speciality – také v sobotu
dopoledne. Jejím hlavním
posláním je pěstování květin
a bylinek na prodej, ale pozoruhodný
prostor, který získal i prestižní ocenění
„ukázková přírodní zahrada“, je jedinečným místem pro relaxaci i poučení.
Nejen do historie zpracování typické
šumavské suroviny – dřeva – nás pozve Návštěvnické centrum dřevařství
v samém srdci Šumavy, na Modravě.
Unikátní interaktivní expozice se skládá z 15 zastavení, která charakterizují a ukazují tematiku vztahu člověka
k různým formám dřeva. Jedno ze zastavení se věnuje i místní specialitě –
rezonančnímu dřevu, které se na Modravě vyrábělo v 19. století.
Dalším materiálem, který provází
lidstvo po staletí, je keramika. Rodina
Volfů z Kolovče se může pochlubit nepřetržitou historií výroby od roku 1785.
Po sedm generací se hrnčířské řemeslo v této rodině předává z otce na syna.
Kolovečská keramika je charakteristická svým červenohnědým střepem
s jednoduchým geometrickým dekorem. František Volf v roce 1900 začal
vyrábět také modrou keramiku, kterou s úspěchem vyvážel do Bavorska.
V současné době drží rodinnou tradici

Martin Volf, který navíc otevřel i Muzeum techniky a řemesel, jež výstavní
plochou 1000 m2 a více než 7500 exponáty patří mezi největší a nejobsáhlejší
muzea svého druhu v Česku. V expozicích jsou zastoupena všechna tradiční
řemesla a živnosti, které se nacházely
na vesnici, tedy 67 kompletních řemeslných dílen a živností a dalších dvanáct technických expozic.
Kontakty a další informace jsou na
www.regionalni-znacky.cz/sumava.
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Slunečná kavárna
a naše dobroty
z ovoce z celé
Evropy
Ať si kdo chce, co chce, říká, většina
z nás jim neodolá – nadýchané, ale
přitom poctivé dorty z pravého másla
a smetany, korunované spoustou ovoce,
a k tomu kvalitní káva nebo čaj. No řekněte, není to sen o nedělním odpoledni?
Takový sen se už pátou sezónu stává
realitou přímo v centru šumavského Srní. Blanka Milfaitová tu v roce
2010 přestavěla někdejší budovu pošty
na útulnou cukrárnu, kterou nazvala Slunečná kavárna. Nabídkou, jejíž
výběr garantuje osobně majitelka, si
nezadá se špičkovými pražskými podniky. Kromě vynikajících zákusků zde
můžeme ochutnat i zajímavá vína a nakoupit gurmánské speciality z celé Evropy – třeba italské olivy a olivové oleje,
originální provensálské bylinky nebo též
už „kultovní“ paštiky Olina Bezchleby
z Jeseníků. Ale nechybí samozřejmě ani
to nejlepší z místních produktů – třeba
zaručeně čistý med nebo jogurty a sýry
v bio kvalitě. Otevírací doba se mění dle
poptávky, mimo letní sezónu je zpravidla otevřeno jen o víkendech, proto je
dobře před návštěvou zkontrolovat web
www.slunecnakavarna.cz.

Zlatým hřebem nabídky je ovoce,
které si v jedinečně konzervované podobě můžete odnést s sebou a prodloužit si tak slastné chvíle – marmelády
a extra džemy z manufaktury, kterou
Blanka Milfaitová provozuje v Pohoří na Šumavě. Samotné názvy působí
útok na chuťové buňky – mandarinková
marmeláda s levandulí, citrónová marmeláda s vanilkou, švestková povidla
se slivovicí, šestková povidla se skořicí
a hřebíčkem, hrušková povidla s badyánem a hřebíčkem, marmeláda z muškátové dýně, pomerančů a zázvoru, jahodový extra džem s mátou, jablíčkový
extra džem s karamelem a brusinkami,
borůvkový extra silný sirup s medem
a bourbonem…, mohli bychom pokračovat ještě dlouho, manufaktura
má ve svém portfoliu už přes 40 různých druhů marmelád, extra džemů
i sirupů. Samozřejmě ne všechny jsou
vždy na skladě a na vyřízení poptávky

Doma v REGIONECH

Číslo 4 / Rok 2013–2014

se často čeká i několik týdnů. Popřípadě
se stojí fronta, jak dobře vědí zákazníci
pražské prodejny biopotravin. A není
divu, už tři marmelády uspěly ve světové konkurenci v soutěži pořádané
v kolébce těch „pravých“, tj. citrusových marmelád, Anglii, na starobylém
šlechtickém sídle Dalemain v hrabství
Cumbria. Citronová s vanilkou a bourbonem dostala v roce 2013 dokonce
zlatou medaili a ocenění nejlepší marmeláda na světě.

Tipy na akce
na Šumavě

Chlumany / první sobota v červnu – říjnu / Chlumanský trh, výhradně místní
ovoce, zelenina a další potraviny i řemeslné výrobky; www.chlumany.cz
Lenora / poslední sobota v dubnu – prosinci / Ukázka pečení chleba v obecní
peci; www.lenora.cz
Kvilda / 22.–23. 2. 2014 / Šumavský
skimaraton, 29. roč. běhu na lyžích, dětský minimaraton. www.skimaraton.cz
Hrad Kašperk / 18.–21. 4. 2014 / Velikonoce na hradě; www.kasperk.cz

Doma dostupné ovoce je z nejbližšího okolí, to, které vyžaduje k dozrání více tepla, si Blanka vybírá osobně
na plantážích v jižní Evropě. Pro nejlepší marmelády na světě jsou prvotřídní
suroviny samozřejmým základem, dalšími „ingrediencemi“ jsou nápaditost
při hledání nových kombinací a pečlivost zpracování. Konečný efekt podtrhne stylový obal a samozřejmě vhodně
volený marketing (i když Naše dobroty
jsou tak dobré, že se prodávají v podstatě samy). Ale stejně by to pořád nebylo ono, nebýt osobnosti paní Blanky.
V roce 2014 si Blanku v Česku moc
neužijeme. Její nekompromisní touha
dělat vše, pro co se rozhodne, na sto
procent, ji dovedla až k dalšímu dosud
nevídanému počinu – Evropské marmeládové expedici. Od listopadu 2013
do listopadu 2014 má v plánu ujet sto
tisíc kilometrů a navštívit třicet šest zemí
Evropy a Afriky. Trasa se řídí tím, kde
právě dozrává nějaké zajímavé ovoce,
dopravním prostředkem je speciálně
upravený obytný automobil, v němž
Blanka nejen bydlí (i s dcerou, narozenou v létě 2013), ale také vaří marmelády, aby přivezla zpět kultovní skleničky
Weck plné vášně…“
Právě ta vášeň bude asi vysvětlením
i zárukou – ať už si dopřejete v úvodu
zmiňovanou nedělní siestu s dortem
na Srní, nebo zatoužíte po zavařené exotice, či dáte přednost české, ale bohužel
dnes už též vzácné klasice stoprocentních povidel. Anebo budete netrpělivě
vyhlížet další zprávy z Evropské marmeládové expedice, díky níž si můžeme
rozšířit znalosti z evropského zeměpisu
i přírodopisu a radovat se, že hostitelé
z 36 zemí budou mít možnost poznat,
jak chutnají výrobky, které hrdě nesou
značku ŠUMAVA originální produkt®.

Netolice / 24. 5. 2014 /Staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce,
90 stánků, představení, dětská výtvarná
dílna, lukostřelba, šermíři, parní vlak
z Č. Budějovic; www.netolicky-jarmark.
webnode.cz
Český Krumlov / 20.–22. 6. 2014 / Slavnosti pětilisté růže – rytíři, řemeslné trhy,
středověká hudba, renesanční kostýmový průvod; www.ckrumlov.cz
Prachatice / 27.–28. 6. 2014 / Slavnosti zlaté solné stezky – ukázky dobových
řemesel, kulturní program, trhy, průvod
v hist. kostýmech; www.prachatice.cz
Chanovice / 5. 7. 2014 / Den řemesel:
řemeslné dovednosti Plzeňského kraje,
trh, hudebníci, šermíři, loutkoherci, tradiční česká kuchyně; www.chanovice.cz
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Polabí regionální produkt®
Koordinátor: MAS Podlipansko, o. p. s. • Značka funguje od roku 2008 •
Počet certifikátů: výrobky (53)

Nejen Hrabalovy kočky z Kerska
Milovníci díla Bohumila Hrabala, nejpřekládanějšího českého autora 20. století, se mohou těšit,
že v roce 2014 (díky stému
výročí autorova narození) bude o Hrabalovi zase
po čase více slyšet. Popularita se dotkne jistě i Kerska, osady, s níž Hrabal spojil
závěr svého života. Ač trvale bydlel
v Praze, na lesní chatu dojížděl pravidelně za svými „kočenkami“, dokud
mu to zdraví dovolovalo.
Bohumila Hrabala už v Kersku nepotkáte, kočky ale určitě ano. A nejen
živé, ale taky zcela speciální, keramické, jejichž autorem je keramik Bronislav Kuba. Jeho Lesní ateliér, který
provozuje s manželkou Janou už přes
dvacet let, je nejen tvůrčí dílnou, ale
také prodejní galerií. Ta vedle vlastních prací pana Kuby nabízí především výrobky z přírodních materiálů
a pravidelně obměňované autorské či
sezónní výstavy.

ké, často inspirované dílem Bohumila Hrabala, vyhlášené jsou prodejní velikonoční a vánoční
výstavy, které o víkendech
doprovází ukázky lidových
řemesel. Zapojit se mohou
i návštěvníci – třeba do soutěží O nejlepší vánočku,
O nejlepší vanilkový rohlíček, O nejhezčí kraslici, O nejlepší
jarní báseň…

Své stálé místo našly v prodejní galerii i výrobky, které stejně jako „Kočka
z Kerska“ mají právo nosit označení
POLABÍ regionální produkt® – například drátované šperky a dekorace Lady
Borecké z Krchleb, med a včelí produkty Jany Provazníkové z Veletova nebo
košíky z vrbového proutí od Zuzany
Tilajcsikové z Veltrus.
V Lesním ateliéru se vystřídala více
než stovka výstav často věhlasných
výtvarníků (za všechny jmenujme
třeba Stanislava Holého, Jolantu Lyskovou, Václava Krejčíka, Ivu Hüttnerovou, Adolfa Borna, Jiřího Šalamouna, Emmu Srncovou, Jiřího Slívu,
Olbrama Zoubka, Miloše Nesvadbu,
Káju Saudka, Oldřicha Kulhánka,
Jiřího Suchého nebo Vladimíra Renčína). Galerie hostí i výstavy tematic-

Lesní ateliér Kuba, Kersko 660
289 12 pošta Sadská – Hradištko
www.lesniatelierkuba.cz

Železná Ruda / 5. 7. 2014 / Rysí slavnosti. Parní vlak, drezína, ukázky a prodej certifikovaných šumavských výrobků, hudba; www.sumava.net/itcruda
Vimperk / 7.– 11.7. 2014/ Setkání dřevosochařů, 14. ročník, www.vimperk.cz
Horná Planá / 12.–13. 7. 2014 / Markétská pouť. Trh tradičních řemesel, kulturní program, mše svatá, kolotoče.
Domažlice / 8.–10. 8. 2014 / Chodské
slavnosti – Vavřinecká pouť. Nejstarší
folkloristický festival v ČR, staročeský
jarmark; www.domazlice.cz
Volary / 23.–24. 8. 2014 / Volarské slavnosti dřeva. Historická řemesla, trh, kulturní program; www.mestovolary.cz
Kašperské Hory / 12.–14. 9. 2014 / Šumavské Kašperské Hory – městské slavnosti. Tradice, řemesla, tanec, divadlo;
www.sumava.net/ickhory
Vimperk / 16.–19. 9. 2014 / Naturvision – filmový festival o zvířatech a přírodě, studentský fotoworkshop, dětská
výtvarná soutěž; www.vimperk.cz
Chanovice / 4. 10. 2014 / Den místní
potraviny (české luštěniny) ve skanzenu; www.chanovice.cz
Vimperk – Kubova Huť / 31. 12. 2014
/ Silvestrovské vlaky Vimperk – Kubova Huť a zpět. Zábavný program během
jízdy a ve stanici Kubova Huť; www.cd.cz

Nevšední činorodosti si všímají
i média – reportáže z Lesního ateliéru jsme mohli vidět v Receptáři prima
nápadů, Sauně, Prima jízdě, ve zpravodajství na ČT i na TV Nova, slyšet
v rádiu (ČR 2 – Praha, ČR – Region)
a přečíst v denících i mnoha časopisech.
Lesní ateliér má otevřeno denně
mimo pondělí a najdete jej kousek
od staré poděbradské silnice, cestu
si lze zkrátit po dálnici D11. Jak už je
v Kersku typické, je tak trochu schovaný v lese. Návštěva se přesto vyplatí –
ať hledáte zajímavý dárek nebo prostě
jenom cíl výletu a pohlazení na duši.

Tipy na akce
v Polabí

Pečky / 7. 6. 2014 / Jede jede mašinka
a Festival řemesel – dětská pouť v Pečkách, festival regionálních výrobků,
vodáci na rybníku, minogolfové klání,
den stolních her, výstava železničních
modelů a další.
Kostelec nad Černými lesy / 12. 9. 2014
/ Tradiční „Černokostelecké vykulení“
ležáckých sudů s bohatým programem.
Pečky / 1. 12. 2014 / Adventní slavnosti. Vánoční zvyky, prodej regionálních
výrobků.
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orlické hory originální produkt®
Koordinátor: MAS POHODA venkova, o. s. • Značka funguje od roku 2007 • Počet certifikátů: výrobky (41)

ORLICKÉ HORY originální produkt®
mají své věrné příznivce i nové tváře

Značka ORLICKÉ HORY originální
produkt® je udělována od roku 2007.
Její koordinátor, Luboš Řehák z MAS
POHODA venkova, se od počátku
netají tím, že jeho cílem není kvantita, ale kvalita.
Orlické hory primát drží ve věrnosti
svých držitelů. Zatímco v jiných regionech je běžné, že po dvou či tříleté platnosti nepokračuje z vlastního rozhodnutí 5–10 % certifikovaných, v Orlických horách zatím evidují pouze jediný
neobnovený certifikát.
V portfoliu orlickohorské značky
dominují pro region typické krajkářky, zastoupena je výroba kožených
výrobků, dřevěných hraček nebo skleněných vitráží. Méně obvyklá řemesla
zastupují třeba stavby cihlových kleneb
nebo výroba štípaných šindelů. Specifickým držitelem jsou chráněné dílny
Sdružení Neratov, které mají hned tři
certifikáty – na keramiku, košíkářské
i tkané výrobky. Velmi silná je v Orlických horách skupina potravin – zejména pekařských a masných a uzenářských výrobků.
V posledních dvou letech do „rodiny“ držitelů značky přibylo 12 nových
výrobců. Vedle farmáře Petra Sokola
z Rampuše (viz samostatný článek)
jsou to například dva zástupci truhlářského řemesla. Zatímco společnost Kaplan nábytek s. r. o. z Orliček
přihlásila k certifikaci svou exkluzivní
řadu Kaplan Design, která představuje spojení sofistikovaných a současně
minimalistických prvků využívajících
špičkové přírodní materiály, truhlář
Zbyněk Nožka získal certifikát pro
dřevěné hrábě a násady. Poctivě zpracované pomůcky pro místní i chalupáře můžete zakoupit přímo v jeho dílně
v Jamném nad Orlicí, kde nabízí i kompletní sortiment zakázkové truhlařiny.

K několika kmenovým krajkářkám
se připojila celá krajkářská škola
z Vamberka, pod jejíž hlavičkou se pořádají nejen kurzy,
ale také prezentují výrobky zkušených lektorek.
Nabídka včelích produktů s orlickohorskou značkou se rozšířila o výrobky Jiřího Moravce z Brocné. Staročeský
pivovárek s. r. o. z Dobrušky si nechal
certifikovat jak svou chloubu, pivovarský slad, tak i piva – Dobrušskou
jedenáctku a světlý ležák Rampušák.
Posledním „nováčkem“ z roku 2012
je Milan Švorc, který vyrábí Staročeské novoměstské čaje.
V roce 2013 získaly certifikát značky
ORLICKÉ HORY originální produkt®
Meziříčské knedlíky od Josefa Grygara z Českého Meziříčí a tři zástupci
umělecko-řemeslných oborů. Jarmila
Matyášová z Helvíkovic vytváří Malované ozdoby s motivy z Orlických hor,
Irena Smolková z Rychnova n. Kněžnou
je autorkou plstěných šperků a plastik
z ovčí vlny a Josef Doskočil z Mezilesí získal certifikát na Šperky nejen pro
Kačenku, které tvoří spolu se svou manželkou Janou.
Certifikované produkty z Orlických
hor můžete obdivovat a nakoupit buď
přímo u výrobců, nebo v informačních
centrech v Novém Městě nad Metují a v Dobrušce a také na tradičních
akcích. V roce 2014 k nim přibude
festival regionálních produktů, který
se koná 24. května v pivovaru v Dobrušce a představí se na něm vedle domácích producentů i certifikovaní výrobci ze Železných hor a hosté z Lotyšska
a Litvy, kterým koordinátor značky
v Orlických horách, MAS POHODA
venkova, předává zkušenosti v rámci
mezinárodního projektu spolupráce.

Farmářské výrobky
ze Sokolího hnízda
Je to příběh jako z filmu. Sokolovi pocházejí ze Slovácka, z vinařstvím proslulého Bzence, kde začali brzy po revoluci podnikat v pekařství. Do Orlických hor je přivedly zdravotní problémy
syna Petra, jemuž lékaři předepsali čistý
horský vzduch. Okouzlila je Rampuše,
obec ležící na hranici CHKO Orlické
hory, s rázovitou architekturou a jedinečným výhledem do Polabské nížiny.
Ač to měli z Bzence dvě stě kilometrů,
dojížděli stále častěji, až se rozhodli
na Rampuši otevřít restauraci a penzion. Tak vzniklo Sokolí hnízdo –
komfortně vybavené zařízení
se zázemím pro pořádání
velkých rodinných i firemních oslav.
Syn Petr mezitím vyrostl, a i když se profesně zaměřil na výpočetní techniku, častý
pobyt ve vesnici obklopené horskými pastvinami jej nenápadně směroval jinam. Nemalý podíl na tom měla
jistě i slečna Monika ze sousední vesnice Hláska. Ta pochází z hospodářství, a proto se rozhodla studovat veterinu. Když dlouhou známost završila
svatba a z Moniky se stala paní Sokolová, měla už EkoFarma MP (neboli
Monika a Petr) utěšené stádo oveček
i krav. Více vysvětluje sama farmářka
Monika Sokolová:
„Na začátku jsme chtěli využít toho,
že se zde provozuje penzion a téměř
všechny chalupy a chaty v Rampuši
se celoročně pronajímají k rekreaci. Je
proto běžné, že si rekreanti telefonicky objednají třeba jogurty a staví se pro
ně ráno před snídaní. Primárně se tedy
snažíme poskytovat servis návštěvníkům Rampuše – myslíme si, že by to
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tak mělo být, když si někdo chce užít
dovolenou na venkově.
Nabízíme mléčné výrobky, doplňkově i uzeniny a maso. Naší zásadou
je používat minimum přísad a chuťovou zajímavost dosahovat hlavně
pomocí bylinek a dalších přírodních
ingrediencí. Vyrábíme jogurty, jogurtové nápoje, čerstvé sýry v šesti příchutích, tvaroh (vyráběný speciální
technologií) a máslo. V mase se soustřeďujeme na vepřové, největší zájem
je o paštiku, v nabídce máme i klobásy a salám typu Vysočina. Prodáváme
přímo ze dvora a dále zavážíme zboží
po předem stanovených trasách, a to
až do domu. Největší odbyt máme na
farmářských trzích, ale do budoucna
bychom rádi nejvíc prodávali přímo
na farmě. Máme radost, že se to postupně daří – naše výrobky jsou natolik oblíbené, že za nimi začínají lidé jezdit.
Plány máme i v prezentaci našich
zvířat – snad se brzy podaří dokončit
stavební úpravy v hospodářské části
farmy a zpřístupnit i „návštěvnickou
trasu“ včetně informačních tabulí. Teď
hostům, kteří mají o zvířata zájem, rádi
vyhovíme, ale pouze s naším doprovodem. Na druhou stranu se snažíme
penzion a restauraci provozovat tak,
aby zvířata hosty nijak neobtěžovala.“
V Sokolím hnízdě si zkrátka každý
najde to své. Podstatou je vedle pracovitosti a nadšení i mimořádná péče
o zákazníka. Jen seznam rozvážkových
míst je úctyhodný, pokrývá podstatnou část Královéhradeckého i Pardubického kraje a výrobky z Rampuše
se dovážejí už i do Prahy. Těm, kdo
obec se zvláštním, avšak pro Orlické
hory zásadním názvem zatím neznají,
je ale potřeba důrazně doporučit osobní návštěvu. Osvěžující je tu nejen zdravý vzduch, ale stejně tak i osobní setkání se Sokolovými, které zde potkáte už
ve třech generacích!
EkoFarma MP, Liberk – Rampuše 5,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
www.vyrobkyzfarmy.cz
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Zápraží originální produkt®
Koordinátor: MAS Říčansko, o.p.s. • Značka funguje od roku 2012 •
Počet certifikátů: výrobky (18), služby (6)

Náš region za Prahou
má co nabídnout !
Značka ZÁPRAŽÍ originální produkt® udělila první certifikáty na jaře
roku 2012. Region Zápraží patří spolu s Toulavou k těm, které
na mapách zatím nenajdete. V názvu se skrývá slovní hříčka, neb je
odvozeninou od kraje „za Prahou“. Pro obyvatele Říčanska je to pojem
důvěrně známý, neboť si už několik let čtou o dění ve svém regionu ve stejnojmenném časopise. Krom okolí Říčan pokrývá Zápraží i celý mikroregion
Ladův kraj a do budoucna se chce rozšiřovat ještě dále. V rámci projektu zavedení značky proběhl i průzkum prvních zkušeností držitelů nové značky. Zde
je jeho stručné shrnutí:

TURKOVICKÁ KERAMIKA
paní Pudíkové

MNICHOVICKÉ PERNÍKY
paní Bělinové
belinova.radmila@tiscali.cz
„Značka ZÁPRAŽÍ by měla být potvrzením, že výrobce vkládá do své práce
své ruce a srdce a měla by mu otevřít
cestu na ten správný trh. Ze své krátké zkušenosti můžu říct, že to tak je.“

www.fler.cz/pudikova-irena
„Značka Zápraží originální produkt
mi pomohla zviditelnit mé výrobky,
usnadnila kontakt s ostatními prodejci a dala mi možnost účastnit se prodeje a prezentace keramiky na jarmarcích a trzích.“

UŽITKOVÁ KERAMIKA
pana Kalfuse z Říčan
www.hrncirstvi.cz
Výroba navazuje na tradici českého hrnčířství v souladu s požadavky moderní
domácnosti. Výrobky lze objednat přes
zásilkový obchod.

Šibeničák nás baví
Název kopce na okraji středočeských
Mnichovic není náhodný, od konce
15. století se tu skutečně popravovalo, a to až do roku 1811, kdy c. k. soudnictví definitivně nahradilo soudní pravomoc obcí. Na vrcholu
nezalesněného kopce zůstal
dodnes na památku neveselých událostí kříž. V létě
kopec sloužil jako pastvina a v zimě k dovádění dětí.
Prý tu zkoušel sáňkovat i slavný
kocour Mikeš z nedalekých Hrusic.
Horský areál tu oficiálně funguje
od roku 2004, od té doby se nabídka
stále zdokonaluje. A to nejen pro lyžaře,
kteří si užívají umělého zasněžování,
večerního osvětlení i stále komfortnějšího zázemí, ale celoročně také pro příznivce tenisu a squashe a v letní sezóně
i pro plážové volejbalisty. Většina služeb se ukrývá v největším srubu v Evropě, který je v provozu od roku 2011
a nabízí vedle víceúčelové kryté haly
také ubytování, bowling a restauraci.
V letním období je možné na pozemku
Šibeničního vrchu kempovat a ochlazovat se ve venkovním brouzdališti,
prostornou venkovní terasu využívají
návštěvníci celoročně.

CÍNOVANÉ ŠPERKY
paní Demartini z Říčan
www.fler.cz/anna-demartini
„Značka mi dává možnost snít o tom,
že si jednou otevřu maličkou galerii.“

TEXTILNÍ VÝROBKY
paní Graclíkové z Říčan
www.fler.cz/m-g-0
„Značka Zápraží mi otevřela velkou
škálu prodejních a prezentačních možností, zviditelnila mou práci a přivedla mnoho zákazníků i účast na řemeslných trzích po celé ČR.“

RUČNĚ MALOVANÉ HEDVÁBÍ
paní Jeníčkové z Říčan
www.fler.cz/jena
„Jsem pyšná na to, že k mému ručně
malovanému hedvábí, které prodávám
v ČR i zahraničí, mohu připojovat etikety regionální značky Zápraží.“

ŠPERKY Z FIMA paní Nemravové
z Louňovic
www.nemravka.cz
„Možnost být na Zápraží mi kromě
přítomnosti ve tvořivé komunitě přinesla i šanci účastnit se zajímavých
prodejních akcí a získat další prodejní
kontakty.“

Podle ohlasů našich certifikovaných
výrobců si značka ZÁPRAŽÍ vedla v prvním roce velmi dobře. Projekt napomáhá v rozjezdu lokálních výrobců, kteří
díky němu navštěvují domácí i zahraniční trhy. Letos se navíc rozšíří prodejní a výstavní místa produktů a vyjde
katalog certifikovaných výrobců.
Za dobrý start značky ZÁPRAŽÍ
děkujeme zlatým rukám našich řemeslníků!
Petra Přílučíková,
manažerka projektu
Aktuální katalog výrobců oceněných
značkou ZÁPRAŽÍ originální produkt®
najdete na www.regionalni-znacky.cz/
zaprazi

Už samotný nápad provozovat „horský“ areál v průměrných 400 metrech
nad mořem cosi vypovídá o kuráži
majitelů. I když klimatické podmínky
nejsou vždy ideální, zájem zejména
malých lyžařů je obrovský a zázemí
pro ně i jejich doprovod se rok od roku
zlepšuje. Stejně stoupající úroveň má
i restaurace. Přesto, že nabízejí cenově dostupná menu, provozovatelé stále
více dbají na kvalitu surovin. Maso
například vozí z Biofarmy Sasov na
Vysočině, sami si pečou chleba, vyrábějí vídeňské knedlíky nebo stále oblíbenější pečené čaje.
Nuda nebývá na Šibeničáku ani
v době, kdy se vleky definitivně zastaví. Stálou atrakcí jsou pro děti nejen
herní prvky včetně oblíbené lanovky,
ale hlavně stádo dvanácti koz, které
přirozeně pečují o údržbu travnatých
ploch. Na jaře se jejich počet pravidelně zvětšuje o kůzlátka.
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A pak je tu místní specialita – pravidelné akce. Začíná to HroMnichem,
dětským karnevalem pořádaným vždy
o víkendu nejblíž Hromnic. Masopust
i Velikonoce se na Šibeničáku slaví speciálním menu, další atrakce ladí s poněkud morbidní historií místa – upalování čarodějnic či svatojánská poprava mají podobu kostýmované show.

O prázdninách se na Šibeničáku peče
Anenské sele a koncem srpna vychutnávají balkánské speciality. Vrcholem letní sezóny bývá MNICHOVický
OKTOBERFEST nebo – pro vlastence – svatováclavské pivní slavnosti. Pivo
různých značek teče proudem a k lepší
metabolizaci přispívají pečená kolena
a žebra. Na podzim pak nechybí dětská oslava Halloweenu a stále oblíbenější otevírání svatomartinských vín.
Šibeniční vrch, jedno z certifikovaných zařízení značky ZÁPRAŽÍ originální produkt®, je místem, které v sobě
vzácně spojuje kvalitu se smyslem pro
zdravou recesi. O pohodu návštěvníků
se za každého ročního období i počasí stará sehraný tým. Rostoucí zájem
veřejnosti určitě motivuje, podstatné
ale je, že lidi ze Šibeničáku dělají svou
práci tak, aby je samotné bavila. Tedy
s nadšením, které je prostě nakažlivé.
Nevěříte? Přesvědčte se sami!
Šibeniční vrch, horský areál
Šibeničky 808 251 64 Mnichovice
www.sibenicnivrch.cz

Tipy na akce
v Zápraží

Svojšovice / 22. 2. 2014 /
Masopust
Velké Popovice / 15. 3. 2014 /
Ladovské vepřové hody
Říčany / 18. 5. 2014 /
Den s MASkou
Mukařov / 16 .–17. 8. 2014 /
Mariánská pouť
Velké Popovice / 20. 9. 2014 /
Klobáskofest
Říčany / 28. 9. 2014 /
Festival „Řekni „Ř“
Strančice / 4. 10. 2014 /
Jablečné slavnosti a Festival řemesel
Říčany / 5. 12. 2014 /
Čertovský rej

Železné hory regionální produkt®
Koordinátor: MAS Železnohorský region, o. s. • Značka funguje od roku 2012 • Počet certifikátů: výrobky (36)

Gurmánská stezka
Železné hory lákají své návštěvníky nejen čarokrásnou přírodou, ale i výsledky práce místních obyvatel, které mnohdy staví na mnohaleté rodinné tradici.
Vítáme vás na železnohorské Gurmánské stezce, která nás provede západním
okrajem zajímavého regionu. Místní producenti spojili své síly a nápady
a dali vzniknout zajímavé pomyslné
cestě za dobrým jídlem a pitím spojené s poznáváním krás Železných hor.
Naše putování kopíruje zavedené cyklostezky i značené turistické cesty.

Celá trasa měří necelých 30 kilometrů, a i když obsahuje docela významná převýšení, je zvládnutelná i pro
průměrně zdatné cyklisty. Pěší turisté si ji mohou rozdělit na kratší úseky,
případně spojit s prohlídkou dalších
přírodních či historických zajímavostí v tomto zatím trochu pozapomenutém, ale malebném regionu.
Na jihu stezka začíná u malé vísky
Kraskov, kde najdeme černou kovárnu
i úrodná pole bratrů Navrátilů. Z Kraskova se vydáme po zelené turistické
značce do Třemošnice, kde nás lákají
k prohlídce komíny Berlovy vápenky,
vzácné technické památky, nad níž se
tyčí v kopci pozůstatky kdysi mocného
hradu Lichnice.
My směřujeme dále po zvlněném
úbočí Železných hor západním směrem po modré značce do Žlebských
Chvalovic, kde se zastavíme v minipivovaru pana Kutílka. Jen kousek od něj
si můžeme odpočinout i v restauraci
Penzionu Žlebská Lhotka.
Od majitele penzionu pana Libora
Hamsy zaskočíme do sousedních Licoměřic podívat se na tradiční rodinnou
farmu bratrů Vašíčků. Pokračujeme po
modré značce, která za Licoměřicemi
končí u Březinky. Zde navážeme na žlutou, až dorazíme do Licomělic. Odtud
pokračujeme směrem na Stojice. Trasa
je vyznačena kulatými oranžovými značkami s písmenem GS.

Značky nás dovedou až do Choltic.
Pod korunami starých zkroucených
dubů Choltické obory dojdeme k místnímu zámku, který ukrývá skvostnou
barokní kapli sv. Romedia, vlastivědné muzeum a expozici černého divadla. V jednom z křídel zámku provozuje svou restauraci pan Josef Raba. Jeho
lahodná zámecká medová žebra zaujmou konzumenty i neotřelým způsobem servírování. Sladkou tečkou nakonec – proslavenými kynutými choltickými koláči – se vás pokusíme zlákat
k vyzkoušení této železnohorské zajímavosti, kterou představuje Gurmánská stezka po našich horách-nehorách.
Na místních produktech je vedle neošizené kvality vždycky zajímavé setkání
s jejich producenty. Protože jsou to většinou jednotlivci či malé rodinné farmy či
firmy, za jejich cestou k žádanému produktu lze vždy najít osobní příběh. Příběh, který často spojuje několik generací s konkrétním místem. A Gurmánská
stezka je pozvánkou k návštěvě i pro ty,
kdo by se třeba sami ostýchali zaklepat
u cizího stavení.
Setkáme se na ní hned se dvěma dvojicemi bratrů, kteří trpělivě hledají cesty,
jak udržet a rozvíjet rodinné hospodářství. Bratři Navrátilovi z Kraskova vsadili na pěstování brambor a mléčný skot,
přičemž mladší Aleš se vždy v zimě, kdy
je práce v hospodářství méně, věnuje
umělecké kovařině. Rodinné polnosti
využívají především k pěstování brambor, krávy zatím dávají syrové mléko,
ale v plánu je výstavba sýrárny. Bratři
Vašíčkovi z Licoměřic také zrestituovali
pozemky, ale zaměřili se na masný skot
a doplňkově včelaří.

Rodinným dědictvím je i pěstitelská
palírna ve Žlebských Chvalovicích, k níž si Jaroslav Kutílek v podstatě pro vlastní
potěchu přistavěl minipivovar, který se hlavně
v letních měsících stává
vyhledávaným cílem cykloturistů i kulturním centrem,
kde se pravidelně konají koncerty pod širým nebem.
A zámecká restaurace v Cholticích je pozoruhodná už jen místem,
kde se nachází. Byť zámek zatím čeká
na rekonstrukci, má nesporné kouzlo, stejně jako rozsáhlý park volně přecházející v oboru. Mladý provozovatel
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V letním období nesmíte vynechat
Galerii Cipryán v Podhrádí hradu Lichnice, kde se můžete blíže seznámit s dílem umělce, jehož sochy vyřezávané
motorovou pilou zdobí například areál rozhledny Barborka v Horních Raškovicích, sportovní areál v Třemošnici, relaxační zónu ve Veselí nebo
rekreační zónu sídliště Dubina v Pardubicích. Kousek
od Třemošnice Vás neopakovatelnou atmosférou
okouzlí hospůdka v Mladotickém mlýně, který jako
penzion a multifunkční kulturní prostor provozuje Eva Joachimová.
Hostům nabízí i certifikovanou místní
specialitu – Mlýnské kolo.
Kompletní katalog najdete na www.
regionalni-znacky.cz/zelezne-hory.
V průběhu roku se navíc koná řada
zajímavých akcí, o nichž se dozvíte
více v měsíčním kalendáři akcí Železnohorského regionu na adrese www.
zelenohorsky-region.cz.

Tipy na akce
v Železných horách

restaurace Josef Raba se snaží poskytovat služby místním a zároveň podtrhnout jedinečnost podniku v přízemí
raně barokního zámku s letní terasou
situovanou do klidu zámeckého parku.
Jeho dosavadní „vlajkovou lodí“ jsou
zámecká žebírka s medovou marinádou servírovaná na speciálních prkéncích. Přistoupíte-li na doporučený způsob konzumace – tedy rukama, které
namáčíte ve vodě s citronem – budete
si rázem připadat jako hosté prvních
zámeckých pánů v 17. století.
Značka ŽELEZNÉ HORY regionální
produkt® spojila i řadu dalších aktivních
a tvořivých lidí, jejichž výrobky můžete vidět a zakoupit například v místních infocentrech, nebo se domluvit
na osobním setkání.

Železnohorský region / 17.–20. 4.
2014 / Dny Železnohorského regionu
/ Dny Železnohorského regionu se konají každoročně jako pozvánka na novou
turistickou sezónu; v rámci několikadenní akce se představují nové aktivity
v regionu; www.zelenohorsky-region.cz
Rozhledna Barborka, Horní Raškovice / 14 .6. 2014 / Tradice Železnohorského regionu. Dílny tradičních řemesel s místními umělci a řemeslníky, bohatý program v plně vybaveném přírodním
areálu. Večerní program – Svatojánská
noc; www.zelenohorsky-region.cz
Nasavrky / 1.–2. 8. 2014 / Lughnasad
svátek keltské kultury – oslava letního
keltského svátku Lughnasadu v režii
občanského sdružení Boii. Hudba,
tanec, ukázky keltských řemesel, tradiční trhy, hry a soutěže na nádvoří,
v zámku, v zámecké zahradě a na náměstí v Nasavrkách; www.boii.cz
Mladotice nad Doubravou, mlýn /
23.–24. 8. 2014 / Mladotické kejklování. Hudebně divadelní festival, výstavy
v zahradě, divadélku a galerii Mladotického mlýna. Součástí je trh s regionálními výrobky; www.kejklovani.cz
Autokempink Konopáč / 19.–20. 9.
2014 / Babí léto na Železných horách –
19. ročník prodejní výstavy výrobků
a výpěstků podnikatelů regionu, představí se také certifikovaní výrobci z Železných hor; www.zelenohorsky-region.cz

Doma v REGIONECH

Číslo 4 / Rok 2013–2014
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Jak efektivně rozvíjet služby
v cestovním ruchu?

© Santodomingo

Doma v REGIONECH

Číslo 4 / Rok 2013–2014

Dlouhý výčet nabízených služeb dnes nestačí a často může potenciálního
zákazníka spíše odradit. V následujícím textu si ukážeme, jak s tímto fenoménem vhodně pracovat.

Balíčky služeb
V cestovním ruchu je tzv. balíček sestaven do komplexní nabídky vzájemně
se doplňujících služeb, obvykle nabízených za jednotnou cenu. To znamená,
že pokud jsem návštěvník, nemusím
si pracně sestavovat program, hledat
ubytování a řešit, jak naložím s volným
časem, až dorazím na místo. Díky balíčku zpravidla zaplatím za služby méně
peněz, než kdybych si je koupila jednotlivě. Organizátorům a iniciátorům
tvorby balíčků služeb přináší tato aktivita možnost zvýšení poptávky v době
mimo sezonu, prodloužení délky pobytů
a zvýšení tržby na jednoho zákazníka.
Klasickým příkladem balíčku v cestovním ruchu je zájezd, kdy se při vícedenním pobytu k ubytování přidružují další
služby, jako jsou výlety, volné vstupné
do turistických center, doprava a speciální události.
Pokud podnikáte v cestovním ruchu,
bude pro vás důležitá informace, že současná právní úprava chápe každý nabízený balíček služeb jako zájezd a oprávnění k jeho prodeji vyhrazuje pouze
pojištěným cestovním kancelářím. To
značně komplikuje uplatnění balíčků
služeb ve venkovské turistice, neboť
cestovní kanceláře nemají o tento typ
produktů zájem, a jak vyplývá z provedeného průzkumu Svazu venkovské turistiky, rovněž návštěvníci dávají
přednost přímé komunikaci bez prostředníků, tedy cestovních kanceláří.
V současné praxi je využíván způsob,
kdy je potenciálním hostům na internetových stránkách připraven takový souhrn informací, aby si svůj program do „balíčku“ dokázali jednoduše sestavit sami.

Partnerství, spolupráce
a koordinace
Spolupráce je pro venkovský cestovní
ruch nepostradatelná. Nejen, že naplňuje principy trvale udržitelného rozvoje, ale často je jediným způsobem, jak
mohou malé a střední podniky ve venkovské turistice čelit konkurenci nadnárodních společností, řetězců hotelů a restaurací. V mnoha oblastech je
konkurence zbytečná a pouze zvyšuje
náklady. Je lepší vstoupit do partnerských vztahů a zaměřit se na společný
cíl, kterým je získávání dalších návštěvníků a budovaní příznivé image regio-

nu, místa, nebo značky (např. Prázdniny na venkově).
Nezbytným základem úspěšného
podnikání je jasná představa o tom,
jaké služby poskytujeme, z jakého důvodu, pro koho, kdy, kde a jak. Může
se zdát, že odpověď na tyto otázky je
jednoduchá, ale opak je pravdou. Pokud
chceme, aby naše služby prosperovaly, musíme se ptát, za čím na venkov
přijíždějí lidé z měst:
• Jezdí na venkov odpočívat, bavit se,
poznávat
• Hledají čisté a klidné prostředí
• Hledají dobré jídlo
• Hledají pohodlné ubytování
• Ocení jiný styl, než mají ve městě
(kromě WC a koupelny)
• Ocení vlídné a osobní přijetí
• Chtějí podpořit místní výrobce a utratit peníze.

www.prazdninynavenkove.cz

Prázdniny na venkově – příklad
úspěšného partnerství a spolupráce
Projekt Prázdniny na venkově představuje největší nabídku ubytování a zážitků na venkově v ČR. V současné době
je do něj zapojeno kolem 600 penzionů, farem, jezdeckých stájí, řemeslných
dílen i výrobců regionálních produktů
z celé republiky. Do projektu jsou zahrnovány provozy a podnikatelé poskytující služby ve venkovském cestovním ruchu a souvisejících službách,
které splňují základní požadavky (dle
typu provozu):
• Ubytování s kapacitou do 65 lůžek
(penzion, rodinný hotel, ubytování
v soukromí, malý kemp)
• Jezdecká turistika – provozy s chovem koní a nabídkou ježdění pro
veřejnost
• Zemědělské provozy – farmy, ekofarmy, agroturistické farmy
• Řemeslné a umělecko-řemeslné dílny
• Kulturní, umělecké a jiné místní aktivity
• Gastronomické provozy
(pokračování na straně 28)

Cesta k hospodářskému oživení
vede přes soběstačnost regionů
Šluknovský výběžek patří mezi regiony s největšími hospodářskými problémy v České republice. S tím souvisejí četné společenské obtíže, které
místním obyvatelům dělají vrásky.
Nezaměstnanost, zadluženost rodin,
nízká kupní síla, krachování živnostníků a drobných podnikatelů, sociální
napětí a mnoho jiných nepříjemností.
S každým dalším dnem se negativní
dopady globalizace prohlubují, a to
navzdory různým dotacím a sociálním
subvencím státu. Lidé, kteří jsou konfrontováni s touto denní realitou, vidí,
že musí něco podniknout. To byl hlavní důvod, proč se ve Varnsdorfu konal
v září 2013 první Festival lokální ekonomiky v České republice.

O víkendu 21. a 22. září 2013 ožil
areál varnsdorfského klubu Střelnice
akcí, jejímž smyslem bylo povzbudit
místní podnikavé lidi k aktivitě. Trh
regionálních produktů obohatila ukázka zemědělské techniky a hospodářských zvířat, přehlídka regionální kultury a prezentace různých zájmových
činností. Nejdůležitějším bodem programu byla konference lokální ekonomiky, na které přednášela desítka lektorů o tom, co všechno se dá podniknout pro oživení hospodářské situace,
co způsobuje její nedobrou kondici
a jak se s těmito negativními jevy vypořádávají v jiných evropských regionech.
Množství zajímavých podnětů dopadlo hned na úrodnou půdu. Protože
obecným poselstvím festivalu bylo,
že nejhorší je pasivní čekání na příchod

lepších časů, velmi záhy se objevila
otázka, s čím začít.
Vzhledem k tomu, že situace ve Šluknovském výběžku je velmi podobná
krizím, kterým čelily mnohé regiony
západní Evropy ve druhé polovině minulého století, je možné se poučit
přímo ze zkušeností ověřených v zemích, jako jsou Německo, Rakousko,
Španělsko či Británie. Jedním z nejslibnějších nástrojů na oživení lokální
ekonomiky je družstevní forma podnikání (svépomocné sdružování). Přitom je důležité pochopit, že se nejedná
o družstva známá z dob minulého režimu (zprofanovaná násilnou kolektivizací), ale taková, jaká vznikala v prvorepublikovém období. I tehdy se lidé
dobrovolně a na demokratických principech sdružovali do hospodářských
spolků, čili družstev, aby si ulehčili
život, kolektivně vzdorovali vážné hospodářské krizi a hájili svá občanská
práva.
Bezprostředně po Festivalu lokální
ekonomiky se skupina nadšených lidí
při Místní akční skupině Šluknovsko
začala scházet k diskusím, jejichž
středobodem bylo založení nového svépomocného družstva ve Varnsdorfu.
Toto společné úsilí posléze dospělo
k úspěšnému svolání ustavující členské schůze svépomocného družstva
Mandava. Ve Varnsdorfu začal působit výměnný potravinový spolek Ekoloko (ekologicky – ekonomicky – lokálně), a proběhla první emise experimentální lokální měny TNE (Tvrdší Než
Euro).
Co přinesl první Festival lokální ekonomiky samotným obyvatelům Varnsdorfu? Zatím jen příslib blýskání na
lepší časy alespoň v tom ohledu, že nové
svépomocné družstvo Mandava plánuje zahájit provoz prodejny regionálních produktů, kde si spotřebitelé
(pokračování na straně 28)
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Jak efektivně rozvíjet
služby v cestovním ruchu?
(pokračování ze strany 27)
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Služby Prázdnin na venkově jsou
zaměřeny na poskytovatele služeb
a širokou veřejnost.
Mezi nejúspěšnější aktivity projektu patří jarní a podzimní festival Prázdniny na venkově, kdy se díky společné
propagaci daří získat pozornost celostátních médií a informovat tak o zajímavých místních aktivitách a produktech i za hranicemi daného regionu.
Ing. Zdenka Nosková,
manažerka projektu Prázdniny na
venkově, agentura Dobrý důvod

Cesta k hospodářskému
oživení vede přes
soběstačnost regionů

Na tomto místě vám nabízíme seznam prodejních míst certifikovaných výrobků. Regionální produkty můžete
nakoupit také přímo u výrobců. Kontaktní údaje a podrobný popis všech výrobků najdete na portálu certifikovaných výrobků www.regionalni-znacky.cz.

Broumovsko
Informační centrum, Teplice nad Metují
• Turistické informační centrum,
Police nad Metují • Kavárna Dientzenhofer, Broumov

Českosaské Švýcarsko
Informační centrum, Jetřichovice •

Informační centrum Saula, Chřibská
• Informační středisko a internetová
kavárna, Krásná Lípa • Informační
centrum, Šluknov • Informační centrum, Rumburk • Informační centrum, Jiřetín pod Jedlovou • Městské
informační centrum, Varnsdorf • Nationalparkzentrum, Bad Schandau

© Antonín Bína

Na září 2014 plánuje Místní akční
skupina Šluknovsko další ročník Festivalu lokální ekonomiky, jehož hlavní součástí bude opět konference, tentokráte pro delegáty z různých oblastí
České republiky. Prezentovány budou
i konkrétní příklady dobré praxe, které
se nyní ověřují ve Varnsdorfu.
Kontakty na pořadatele Festivalu
lokální ekonomiky: MAS Šluknovsko,
Ing. Eva Hamplová, mobil: 602 490 840,
mail: massluknovsko@atlas.cz
Autor textu: Martin Zíka

Šibeniční vrch, horský areál, Mnicho-

Jeseníky

Informační centrum, Nové Město nad

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim – ekoobchůdek, Vlašim

Krkonoše
Drátenická dílna a prodejna (vchod
do Trafiky), Jilemnice • Dům pod jasa-

nem – Tkalcovské muzeum a řemeslná dílna, Trutnov • Informační centrum Veselý výlet Temný Důl, Horní
Maršov • Městské informační centrum Veselý výlet, Pec pod Sněžkou
• Muzeum krkonošských řemesel,
Poniklá • Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí •
Značková prodejna Duhový domov,
Janské Lázně • Keramika, Rokytnice
nad Jizerou • Turistické informační
centrum, Trutnov • Friesovy boudy –
horský hotel, Strážné • Turistické
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Vysočina

Lesní ateliér Kuba, Kersko • Dobro-

mační centrum Studénka, Studénka

Orlické hory

Kraj blanických rytířů

Mladá Vožice • Hotel Sport relax Moninec, Sedlec-Prčice

Zápraží

Turistické informační centrum Region
Poodří Bartošovice, Bartošovice • Infor-

• Tvarůžková cukrárna, Loštice

kovský – sklárna Jakub, Vrbno pod
Pradědem • Ruční papírna Velké Losiny, Velké Losiny • Designfoods, s.r.o.,
Zábřeh • Zahrada 2000, o.s., Jeseník
• Michal Hrdlička, Brníčko

Informační centrum Mladá Vožice,

Polabí

Moravské Kravařsko

Městské informační centrum (MIC)
Hanušovice, Hanušovice • Petr Slav-

Toulava

činou s. r. o., Dolní Brusnice • Potraviny Švamberk, spol. s r. o., Hořice

Moravská Brána

Polský kulturně osvětový svaz v ČR,

To pravé z Hané i odjinud …, Olomouc

ská galerie, Sušice • Šumavská řemesla, Stachy • Turistické informační
centrum Stachy, Stachy • Turnerova
chata, Rejštejn

Dalešické cukrářství s. r. o., Třebíč •
Kurtin s.r.o., Hrotovice • Naturka Třebíč, Třebíč • Radka Dufková, Náměšť
nad Oslavou • Vrátka Třebíč s.r.o., Třebíč • Romana Štohandlová, Bobrová
• IDA GRUNT s.r.o., Ždár nad Sázavou • Slámovo uzenářství s.r.o., Velká
Bíteš • Uzenářství Malec, Velké Meziříčí
• Uzeniny Sláma s.r.o., Velké Meziříčí
• Ing. Jan Dvorský, Olešenka • DEJSIBIO s.r.o., Havlíčkův Brod • Alena
Doležalová, Ždírec nad Doubravou •
Zemědělská a.s. Krucemburk, a.s., Krucemburk • Pekařství Jiří Žák, Havlíčkův Brod • Alena Daňkovská, Pelhřimov • Martina Fialová – HARMONIE,
Pacov • Hana Pacalová, Humpolec
• Jana Hunalová, Pelhřimov • Iveta
Kristýnková, Jihlava • Josef Sklenář, Sasov • UNIPRO, s. r. o., Nová
Říše • UNIPRO, s. r. o., Telč • UNIPRO, s. r. o., Stará Říše • VIA Vysočina s. r. o., Jihlava

IC Moravská brána, Hranice

Haná

budou moci nakoupit kvalitní potraviny a výrobky pocházející z blízkého
okolí. Pokud se tato praxe osvědčí, bude
prodejen postupně přibývat a místním maloproducentům tak vznikne
nová příležitost pro odbyt. Ve vzdálenějším horizontu by to mohlo přinést
i nové pracovní příležitosti v regionu.

informační centrum, Černý Důl • Informační centrum s galerií, Horní Malá
Úpa • Informační centrum, Jilemnice
• Infocentrum Flora, Benecko • Městské informační centrum, Rokytnice
nad Jizerou • Prodejna firmy RAUTIS, a.s., Poniklá • Infocentrum Střediska ekologické výchovy a etiky
Rýchory – SEVER, Horní Maršov •
U Paní z kopce – hand made shop,
Vrchlabí • Penzion Andula, Strážné
• Rytí skla – Miloš Plecháč, Čistá
u Horek • Turistické informační centrum, Semily • Prodejna skla Bohemia, Harrachov

Górolsko Swoboda
Jablunkov

(pokračování ze strany 27)
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Metují • Informační centrum, Dobruška • Chráněné dílny Kopeček, Bartošovice v Orlických horách

Podkrknoší
Petr Kareš, Ostroměř • Hotel Pod Zvi-

vická muzea o. p. s., Dobrovice

Šumava
Dárky ze Šumavy, Dlouhá ves • Infor-

mační centrum, Horská Kvilda • Informační centrum, Rejštejn • Informační středisko a SEV, Kašperské Hory •
Informační středisko a SEV, Stožec
• Informační středisko, Alžbětín •
Informační středisko, Idina Pila •
Informační středisko, Kvilda • Informační středisko, Rokyta • Informační středisko, Svinná Lada • Kavárna –
vinárna „Na Šumavě“, Praha •
Městské informační centrum, Sušice • Městské kulturní a informační
středisko, Kašperské Hory • Muzeum
a zámek, Vimperk • Obchůdek Milly,
Sušice • Pohádková chalupa, Mlázovy • Regionální informační centrum
Prácheňska, Horažďovice • Správa
Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Vimperk • Šumav-

vice • Cukrářský salon s. r. o., Říčany
• Hotel zámek Berchold, Kunice –
Vidovice • Turistické informační centrum, Mnichovice • Sportovně kulturní centrum, Ondřejov • Muzeum,
Říčany • Milk&Coffee, Říčany

Železné hory
Informační centrum, Heřmanův Měs-

tec • Informační centrum, Nasavrky
• Heřmánek, Heřmanův Městec

