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Jak dobře jíst?

Pozvání do regionů

Seznam prodejních míst

Rozhovory s lidmi, kteří se
starají o to, aby nám chutnalo,
na stranách 2–3

Zajímaví výrobci, akce
a služby ve všech regionech
na stranách 4–29

Zajímá vás, kde všude koupíte
výrobky s regionální značkou?
Přehled najdete na stranách 30–31

Oslavenci z Krkonoš

Střípky

Úplně první certifikáty nesou datum
26. 10. 2005 a opravňují k užívání značky KRKONOŠE originální produkt.
Bylo jich celkem sedm – statečných,
chtělo by se dodat… Čtyři z nich obnovují certifikát dodnes a představují
krásný průřez tím, čím se mohou Krkonoše chlubit už od nepaměti: medovina (APICOR), papírenské výrobky (EMBA), dřevěný nábytek (Tojiba)
a šperky (Daniela Roudná).

Choltické podzimní slavnosti v Železných horách

Regionální značky slaví 10. narozeniny
A jaké bylo desetiletí s regionální
značkou? Za všechny se nám svěřila
šperkařka Daniela Roudná: „Za posledních deset let se krom toho, že jsem
se stala šťastnou maminkou dvou chlapců, změnilo i to, že se věnuji více historické zlatnické technice filigrán při
výrobě ze stříbra a zakázkové výrobě ze zlata. Díky originalitě a řemeslné kvalitě výrobků, kterou značka

důkladně prověřila při certifikačních
komisích, jsem si udržela oblíbenost
u dlouholetých zákazníků a získala jsem i mnoho nových. Ráda bych
všem poděkovala za inspirativní náměty a požadavky při zadávání zakázek, kdy přicházejí s vlastními návrhy
a já realizuji například snubní prstýnky
nebo andělské šperky. Lidé jsou v Krkonoších stále velmi milí a jarmarky
mají báječnou atmosféru, i když trochu chybí sníh. Jsme tady na horách
jako jedna rodina.“

Je deset let hodně, nebo málo? Měřeno vývojem novorozeného člověka je
to doba zásadní. Přirovnávat regionální značky k dětem by asi bylo naivní,
i když jejich koordinátoři k nim mají většinou rodičovsky vřelý vztah.
U projektu, který byl od počátku typickou iniciativou zdola, je ale deset
let nepřetržitého rozvoje důvodem k malé oslavě – a určitě i bilancování.
Snaha podpořit kvalitní místní produkci zřetelnou marketingovou značkou
je přirozenou reakcí na globalizační
tendence a plíživou, ale nezadržitelnou ztrátu jedinečnosti a potažmo
i vlastní identity. I když na první pohled se podpora určité části výrobců či poskytovatelů služeb může jevit
jako ryze ekonomická záležitost, regionální značky se soustřeďují na takové
produkty, z nichž mnohé mají environmentální konotace, jiné ideálně zapadají do konceptu místního cestovního ruchu a další pomáhají obnovovat
a rozvíjet místní tradice. Vše dohromady úzce souvisí s hrdostí na místo,
kde žijeme a pracujeme, která je nezbytným základem zdravého sebevědomí a úspěchu na místní, regionální
i národní úrovni.
Před deseti lety začaly vznikat značky v Krkonoších, na Šumavě a v Beskydech, obdobná značka se formovala i v Bílých Karpatech. Od té doby
se z regionálních značek stal fenomén;
jen v Asociaci regionálních značek
jich máme 26 a spolu s partnerskými
značkami – již zmíněnou Tradicí Bílých Karpat a regionálními produkty
Českého ráje, Jizerských a Lužických

hor – pokrýváme poctivé 3/4 území
republiky.
Celkový počet udělených (a aktuálně platných) certifikátů se brzy přiblíží tisícovce, ve stále větším počtu
regionů se neznačí jen řemeslné výrobky, potraviny a přírodní produkty, ale také služby v cestovním ruchu
a zážitky. Byly vydány desetitisíce katalogů a dalších informačních publikací, značky mají pravidelně aktualizovaný (a vloni zásadně inovovaný) webový
portál a facebookový profil.
Mnozí možná namítnou, že přesto
všechno běžný spotřebitel naše značky nezná. Ti, kdo své znalosti čerpají z televizních reklam či billboardů,
se s regionálními značkami opravdu
potkat nemohli. I když se jedná o profesionálně nastavený marketingový nástroj, jejich podstata tkví v tom, že staví na zvídavosti a spolupráci. I v ryze
konzumní rovině je velký prostor pro
uvědomělé poznávání i spontánní nadšení. A značky a lidé, které kolem sebe
sdružují, umí mnohem víc. Nevěříte?
Zkuste zalistovat těmito novinami…
Podnětné čtení Vám přeje
PhDr. Kateřina Čadilová,
národní koordinátorka ARZ

Regionální značky jsou tu od toho, aby
pomáhaly zviditelňovat kvalitní místní produkty, služby a zážitky. V roce
2014 jsme dělali vše pro to, aby značky
bylo vidět všude, kam se upírá pozornost lidí, které zajímá, zda zlaté české
ručičky nejsou definitivně minulostí,
a docení i méně nápadné krásy našeho domova. V roce 2015 v tom hodláme pokračovat neméně intenzivně.
Stále se držíme
hesla „Na značky,
na venkov!“, které vyzývá k putování po venkovských regionech, při
němž mohou být regionální značky
dobrým vodítkem. To jsme se společně s projektem Prázdniny na venkově snažili ukázat i na veletrhu Regiontour v Brně, jehož návštěvníci si navíc mohli zahrát velkou hru Putování
za regionálními produkty.
V listopadu 2014 se konal poprvé
Novoměstský krajáč – velká prodejní
a prezentační akce držitelů regionálních značek na Novoměstské radnici
v Praze. Další se chystá na 14. března
a opakování opět na podzim.
V květnu se budou regionální produkty prezentovat na slavnostním zahájení
národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn
v Praze na Vyšehradě. Jedná se o pozoruhodný projekt představující proměny staveb a krajiny, tedy počiny velmi různorodé svým rozsahem a investicemi, ale souznící v odvaze překonat
lhostejnost ke stavu prostředí, v němž
žijeme (www.cestamipromen.cz).
Závěr prázdnin patří tradičně budějovické Zemi živitelce, na níž dostanou regionální produkty a prezentace jednotlivých značek opět důstojný
prostor v rámci spolupráce s Národní
sítí místních akčních skupin.
Regionální značky se za deset let své
existence staly etablovanou platformou
pro mnohostrannou spolupráci v oblasti propagace, vzdělávání a zprostředkování zkušeností, otevřenou novým
podnětům a tématům. Už nyní se těšíme na nové putování za regionálními produkty a zážitky.

Číslo 5 / Rok 2015

Doma v REGIONECH

Zdravě a dobře jíst – ale jak na to?
Vypadá to, jako by náš národ v posledních letech zachvátila gastronomická mánie – stačí se podívat na pulty knihkupectví nebo do televizního programu, všude narazíme na recepty a vaření v často velmi podbízivé podobě. Marketingoví stratégové zkrátka pochopili, že žijeme v době relativního přebytku a jídlo je obecně dostupný požitek,
tak proč to nevyužít?
Jídlo je skutečně naše každodenní potřeba, zároveň je to faktor, který může mít zásadní vliv na naše zdraví, a současně je to i komodita s velkým makroekonomickým významem. A také je to jeden ze základních prvků národní či
místní kultury a identity. Jídlo je zkrátka fenomén, a proto se o potravinách a pokrmech čím dál častěji hovoří i v souvislosti s regionálními značkami. Obecně převládá mírný optimismus, že věci se mění k lepšímu, tedy, že jediným
měřítkem není nejnižší cena, ale spotřebitele začíná zajímat kvalita či dokonce chtějí podpořit raději svého souseda
než nadnárodní monopol. Je to tak ale doopravdy? Jak to vidí lidé, kteří se rozhodli změnit naše stravovací návyky
k lepšímu? Zeptala jsem se tří z nich – Alexandra Burdy, odborníka na gastronomii, Jany Bínové, zakladatelky bedýnkové komunity, a Kateřiny Holaňové, majitelky farmářského obchodu.

Regionální gastronomie nemusí být utopií
Mgr. Alexandr Burda je vědecko-pedagogickým pracovníkem Slezské
univerzity v Opavě. Působí na Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu
v Opavě a na OPF Karviná. Dlouhodobě se zabývá problematikou kvality stravovacích zařízení a jejího hodnocení. Je iniciátorem akce „Týden
slezské kuchyně“, která si klade za cíl
získat prostor pro regionální pokrmy na jídelních lístcích v restauracích. V prosinci 2014 vydal publikaci „Opavské Slezsko, zde podáváme
regionální pokrmy“, která popisuje tradiční gastronomii a historické
souvislosti a přináší recepty pokrmů, které mohli ochutnat návštěvníci opavských restaurací v rámci
akce „Týden slezské kuchyně“ 2014.
Je propagátorem regionálních potravin i prodejců, v listopadu 2014
inicioval akci „Opavský vinný trh“.

Jaké je současné postavení regionální gastronomie?
Před naší iniciativou na jaře 2014 jsme
provedli průzkum, jehož cílem bylo
zjistit míru povědomí obyvatel Opavského Slezska o regionálních pokrmech a produktech. Výsledek byl deprimující. Pouze 6 % respondentů bylo
schopno správně určit výrobky z regionu a pouhá 2 % dokázala správně
uvést nějaký regionální pokrm. Pouze
dvě restaurace nabízely tradiční regionální pokrm na svém jídelním lístku.
Po akci se tato situace výrazně změnila. Zapojilo se celkem dvacet jedna

gastronomických zařízení a o akci začala spontánně informovat i média. Jsem
přesvědčen, že dnes by průzkum povědomí o regionálních pokrmech a produktech vykazoval hodnoty kolem
20 %. Bohužel, slezské pokrmy na jídelních lístcích restaurací stále své stabilní místo nenalezly.
Mají tradiční recepty šanci v dnešní kuchyni, včetně hromadného stravování?
Tradiční recepty vycházejí z dostupných a levných surovin. Lidová kuchyně byla poměrně chudá na surovinovou
základnu, avšak pestrá co do zpracování. To muselo být jednoduché, aby byl
oběd nebo večeře po příchodu z pole
rychle na stole. Jednoduše řečeno, pokud měli naši předci denně konzumovat brambory, mouku a zelí, museli zapojit svou fantazii a tvořivost. Takže
výhodou jsou relativně nízké náklady
na přípravu a jednoduchost zpracování.
Jde jen o to tyto recepty oživit a možná
taky jim taky trochu nastavit mantinely. Ve školním a závodním stravování
jsou tyto pokrmy rovněž uplatnitelné
a budeme usilovat o osvětu i v této sféře. Bohužel, je to sféra velmi konzervativní a jsem mírně skeptický. Rozvařená kolínka, tuhé hovězí a UHO jsou
v tomto státě asi věčné…
Tématu regionálních produktů a pokrmů se věnujete také ve své praxi
pedagoga Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu Slezské univerzity.
Jak to přijímají studenti?

Musím říci, že zcela přirozeně a pozitivně. Když jsem zadával první bakalářskou práci s cílem zmapovat producenty regionálních potravin, byla
studentka zoufalá. Přišla po měsíci
s tím, že „tady nic není“. Po roce byla
schopna vytvořit katalog s více než padesáti dodavateli masa, mléčných výrobků, medu nebo ovoce a zeleniny.
Na těchto základech sestavila menu
a zorganizovala večer zážitkové gastronomie. Každý rok realizujeme takové večery minimálně čtyři a pokrmy, obsluhu i slovní komentář zajišťují
studenti. Zároveň jsme začali vyučovat
nový praktický předmět s názvem Regionální gastronomie, kde se snažíme
využít i sezónních netradičních surovin. Takže naši studenti například sbírají mladé kopřivy na špenát a nádivky, nebo medvědí česnek. Výuka je
zábavou, ale i dobrodružstvím – například když upravujeme a konzumujeme smažená žabí stehýnka, která byla
v části regionu rovněž běžným pokrmem. Pochopitelně, že dnes jsou tato
stehýnka již získávána prostřednictvím
velkoobchodu z asijských farem. Naše
zákony již konzumaci žab neumožňují – naštěstí.
Byl jste jedním z iniciátorů soutěže „Týden opavské kuchyně“ – co
bylo motivem a splnila soutěž Vaše
očekávání?
Byl jsem iniciátorem, ale nebyl jsem
na organizaci rozhodně sám. Stála
za mnou skupina nadšenců, která dokonce vytvořila hnutí Změna pro Opavu
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a uspěla v komunálních volbách. Zázemí jsem měl samozřejmě i na univerzitě a přidal se i destinační management. V dalších ročnících už bude
možno pocítit výraznou podporu magistrátu města a zajistit lepší propagaci.
Motivů bylo hned několik. Posílit
prostřednictvím regionální gastronomie vnímání kulturního bohatství našeho regionu samotnými jeho obyvateli. Zatraktivnit region pro návštěvníky.
Upozornit na kvalitu regionálních surovin a zajistit tak práci lidem v regionu. Možná to zní příliš vzletně, ale
mohu-li hodnotit už první ročník a to,
co se nám podařilo dát do pohybu –
ano, úspěch a zviditelnění akce předčily moje očekávání.
I když se v posledních letech mnohé mění k lepšímu, průměrná úroveň našich pohostinských zařízení
stále hodně zaostává za sousedními zeměmi. Venkovské restaurace
a hospody jsou v tomto směru ještě specifičtější a málo podchycené –
jak to může změnit váš projekt Mystery shoppingu?
Odpověď bude složitější. Souhlasím s vámi, ale jen napůl. Zájem médií a především televize o gastronomii způsobil rychlejší aplikaci nových
trendů do gastronomie i v ČR. Například právě regionální potraviny, sezónnost nebo food design. Stále ale silně
pokulhává to nejpodstatnější, a sice
samotná služba a její kvalita. Náš pětiletý výzkum odhalil stále se opakující chyby. Provozovatelům gastronomických zařízení chybí zpětná vazba
s hostem a neusilují o ni. Neinvestují
do vzdělání (svého vlastního ani personálu) v oblasti komunikace ani servisu.
Chybí základní manažerské a marketingové dovednosti. A hlavně jsou velmi často opilí pocitem, že oni to dělají
nejlépe a nikoho nepotřebují. Snad jen
ty odborné školy, které jim dodají zkušené, pracovité a geniální zaměstnance.
Stejná situace byla ve strojírenství
ještě před deseti lety. Dnes už v této
branži všichni pochopili, že lidé jsou
bohatstvím firmy a musí na nich pracovat od školních lavic. Gastronomie
na tuto svou renesanci ještě čeká.
Ze zahraničí je samozřejmě nutné se
učit a nevymýšlet již vymyšlené, ale náš
trh a požadavky našeho zákazníka jsou
specifické, a proto není na místě, jak
již napsal Kosmas, „otáčeti se po cizí
módě“. Věnujme pozornost například
tomu, aby měl každý region svou gastronomickou tvář. Proč má host dostávat v celé republice stejná jídla, piva,
lihoviny, kávy atd.?
Mystery shopping může pomoct každému provozovateli odhalit jeho silné
a slabé stránky a následně mu nabídneme řešení v podobě konzultací, případně
(pokračování na straně 32)
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Svět plný bedýnek
S tím, že je možné dostat každý týden bedýnku plnou čerstvé sezónní zeleniny až na vlastní práh, jsem se poprvé setkala před skoro pěti lety v Holandsku. Připadalo mi to báječně jednoduché a – tak jako řada dalších
věcí – u nás skoro nepředstavitelné.

Netrvalo dlouho a první bedýnkové
komunity začaly vznikat i u nás. S potěšením jsem zjistila, že jednu mám
dokonce i doslova za humny. Svět bedýnek, který se zrodil v hlavách sympatické mladé dvojice, už od počátku
přesvědčoval nakažlivým nadšením
i snahou neustále se zlepšovat. Rozšiřuje se sortiment, vylepšuje prezentace
na webu i možnosti objednávání. A přitom zůstává záruka, že se do bedýnek
dostanou jen kvalitní potraviny pokud
možno z blízkého okolí. K naší radosti často i s regionální značkou. O Světě bedýnek jsme si povídaly s jeho zakladatelkou Janou Bínovou.
Jak to všechno začalo?
V podstatě podobně jak popisujete
na začátku Vy. Před pěti lety jsem ještě
studovala VŠ a hledala si nějakou práci na částečný úvazek, ale nic mi nevyhovovalo časově nebo náplní práce.
Shodou okolností jsem v té době četla
na zahraničních webech o bedýnkách,
které již po desetiletí fungují v Anglii nebo právě Holandsku, a přišlo mi
to jako naprosto skvělý nápad. Ne jako
„obchodní plán“, ale jako možnost
zprostředkovat svým známým a sousedům produkty od českých farmářů
a dodavatelů.
V té době tu ještě nefungovaly farmářské trhy a tak bylo docela složité
přesvědčit první dodavatele o našem
konceptu – nikdo si totiž vůbec neuměl představit, že by to mohlo fungovat v praxi… ale ono mohlo.
Nejdříve jsme skládali bedýnky
s mým manželem a sestrou u nás doma
v obývacím pokoji. Pro všechnu zeleninu jsme si k farmářům jezdili sami
a posléze ji rozváželi v bedýnkách zákazníkům domů. Jak narůstal počet
spokojených zákazníků, tak se rozšiřovala i naše nabídka. Přidali jsme domácí vajíčka, čerstvé pečivo z Pekár-

ny Na Návsi, která zaměstnává osoby
s hendikepem, potom mléčné produkty z Biovavřince…
Jak funguje Svět bedýnek dnes?
Dnes už Svět bedýnek rozváží bedýnky svým zákazníkům po celé České
republice a dokonce máme i frančízu
na Slovensku.
Kousek od Prahy máme pronajaté prostory, kam nám naši farmáři
a dodavatelé každý den vozí zeleninu
a čerstvé produkty. Zde zákazníkům
skládáme bedýnky na míru a týž den
v přesně danou hodinu je rozvážíme
chladícími vozy až k nim domů nebo
do zaměstnání.
Vlastně fungujeme pro zákazníka
jako farmářský trh, jen s tou výhodou,
že si veškeré produkty vybere z pohodlí svého domova a my mu je přivezeme tam, kam si přeje.
Změnili se nějak za dobu, co fungujete, vaši dodavatelé a zákazníci?
Určitě ano, ze začátku jsme s manželem neměli úplně přehled o tom, kdy
a za jakou cenu se co pěstuje, a tak
se nás snažili mnozí farmáři „napálit“. Nyní už máme cca 20 ověřených
farmářů, kteří pro nás celoročně pěstují zeleninu a ovoce, a jsme rádi,
že se můžeme na sebe navzájem spolehnout (my na jejich vynikající produkty a oni na náš odběr).
Nicméně nyní už není Svět bedýnek jen o farmářské zelenině, ale také
o mnohém dalším. Asi 1/3 zboží prodaného každý týden je právě zelenina
a ovoce, zbylé 2/3 tvoří čerstvé maso
a uzeniny z českých chovů, domácí
vajíčka, marmelády, mléčné produkty
hned z několika farem, čerstvé těstoviny
a pečivo, medy a mnoho dalšího – vše
od českých výrobců. Jsme moc rádi,
že zájem lidí o české produkty stále
(pokračování na straně 32)
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Cílem je dobrý produkt, ne zisk
Farmářský obchod Mukařov najdete na Pražské ulici, tedy „státovce“, jak
se v místě říká. Prostory v trochu předimenzované „kostce“ postavené původně s úplně jiným obchodním záměrem na první pohled moc rustikálně
nepůsobí, ale motoristy potěší vlastní prostorné parkoviště. A na plotě už
nějaký čas visí banner se všemi regionálními značkami. Důvod je jednoduchý – v obchodě s veškerým potravinářským sortimentem najdeme „vlajkové lodi“ značek z celé republiky. A to prosím vlastně náhodou, jako výsledek soustavné snahy majitelky obchodu, Kateřiny Holaňové, najít pro
své zákazníky to nejlepší.
Jak to vlastně všechno začalo?
Původní sortiment obchodu se soustřeďoval na zahraniční nářadí a zahrádkářské potřeby, které jsme dováželi ještě
dřív, než jsme otevřeli vlastní prodejnu. V dubnu 2014 jsme k tomu začali
prodávat jídlo s regionálními produkty.
Důvod byl vlastně hodně osobní –
měla jsem problém s tím, že tady přes
týden nebylo kde sehnat regionální
a farmářské potraviny. Nechtěla jsem
nakupovat v normálních supermarketech, nákupy každý týden na trhu jsem
nestíhala a objednávat pravidelně bedýnky jsem zase zapomínala. To jsem
šikovně vyřešila tím, že teď objednávám denně desítky položek, dokonce se budím uprostřed noci hrůzou,
že jsem zapomněla na mléko nebo
chleba na druhý den (smích). Takže
tím jsem si moc nepomohla. Místo objednávky jedné bedýnky týdně dělám
nespočet objednávek denně!

ale dělají poctivě. Zákazníky se pak
snažíme naučit, že všechno nejde jako
na drátkách. Hodně farmářských produktů je sezónních – prostě když koza
nemá mléko, tak není sýr, a saláty rostou na jaře… to je přece jasné (smích).
A zákazníci jsou pravidelní, nebo
sem chodí spíš náhodně?
Zákazníci jsou tak půl na půl, pořád
se objevují noví, kteří se přijdou podívat, co tady je, a pak jsou lidé, kteří zjistili, co tady máme, a rádi sem
chodí nakupovat, protože přesně jako
já nemají rádi supermarkety a hledají
něco poctivého. Nebo jsou to lidé, kteří se snaží se začít stravovat zdravěji,
takže si přijdou i pro radu. Nejsme vyloženě „zdravá výživa“, ale podle mě
farmářské výrobky a zdravá strava jdou
vlastně ruku v ruce. Věřím, že zdravá
výživa není o tom, že vynechám maso
a mléko, ale že budu jíst kvalitní základní potraviny a s mírou.
Takže váš sortiment je už tak pestrý, že by se z něj člověk kompletně najedl?
Ano, to byl přece můj cíl, abych nemusela chodit nikam jinam nakupovat, a to se mi splnilo (smích). Teď
jsme rozšířili sortiment o ekodrogerii,
takže pro běžný provoz domácnosti je
tady všechno. Začala jsem podle toho,
co používám já, a postupně to rozšiřuji i o to, co navrhnou sami zákazníci,
že by u nás rádi kupovali.

Ale když se nad tím zamýšlím vážně, pro mě je asi nejsilnější motivací
prodávat produkty od lidí, kteří dělají svou práci rádi a z přesvědčení a ne
jenom proto, že to chtějí prodat.
To zní až romanticky!
To je pravda, samozřejmě jsem zjistila, že ve skutečnosti to až taková romantika není, ale ta myšlenka za tím je.
A jak to tedy funguje doopravdy?
Snažím se podle té své zásady vybírat
dodavatele. Většinou bereme produkty
od prvovýrobců, které mám možnost
osobně poznat. Farmáři jsou ale hlavně
farmáři a ne obchodníci, proto je někdy těžké se s nimi domluvit na ceně
anebo je vůbec sehnat, protože e-mailu moc nefandí a na poli nebo pastvině nemají čas brát mobil. Svou práci

A co vás při obchodování s farmářskými výrobky nejvíc překvapilo?
Překvapilo mě, jak málo lidé někdy
přemýšlejí nad tím, co jedí. V okruhu lidí, které osobně potkávám, je to
tak půl na půl. Polovina už o tom, co
a proč jí, přemýšlí a do našeho obchodu zajdou, protože chtějí něco lepšího.
Druhé polovině je to jedno… Před nimi
si připadám někdy až extrémně, byť si
sama myslím, že by zájem o kvalitní
potraviny měl být normální.
Z hlediska obchodu mě překvapilo,
jak je to nepředvídatelné, jak se to neustále mění a člověk se nemůže na nic
spolehnout. Tak to mě překvapuje každý den (smích).
Aktuality z Farmářského obchodu najdete na www.facebook.com/fomukarov.
Rozhovory vedla Kateřina Čadilová
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KRKONOŠE originální produkt®
Koordinátor: Místní akční skupina Krkonoše, o.s. • Značka funguje od roku 2005 •
Počet certifikátů: výrobky (29)

Muzeum, kde je sahání
na exponáty povoleno
V Tkalcovském venkovském muzeu
v Domě pod jasanem si návštěvníci mohou vyzkoušet práci na dobových nástrojích. Projdou si cestu
zpracování lnu a vlny, vyrobí si provázek ze lnu a vyzkouší tkalcovský
stav a kolovrat. Seznámí se s mnoha
pomůckami a nástroji, které našim
předkům usnadňovaly práci.
V muzeu se pořádají výtvarné kurzy pro děti a dospělé, rekvalifikace zaměřené na lidová řemesla, akreditované
kurzy pro pedagogické pracovníky, letní
výtvarné tábory, vzdělávací programy
z oblasti tradičních řemesel a zvykoslovné dílny spojené s výrobou tradičních a netradičních dekorací – Velikonoce v muzeu, Staročeské vánoce.

Krkonoše jedinečné
navenek, přátelské
uvnitř
Svazek Krkonoše, sdružující čtyřicet krkonošských měst a obcí od Kořenova
u Harrachova po Žacléř, završí v nadcházejícím roce patnáct let své práce.
Od počátku se soustředil na podporu
cestovního ruchu a později také na pomoc při řešení širších problémů roz-

Termíny akcí v roce 2015:

Letní akce Den krkonošských řemesel láká na zajímavé workshopy z ob-

• Velikonoce v muzeu
28. březen
• Den krkonošských řemesel
18. červenec
• Staročeské vánoce
12. prosinec

voje celého regionu. Nejdůležitějšími
dlouhodobými projekty na území celého SMO Krkonoše jsou:

ky. V Krkonošském národním parku je
se speciálním značením na 400 km cyklotras, v podhůří 200 km.

Krkonoše – lyžařský běžecký ráj
Zajištění finančních příspěvků na spolufinancování a marketinková podpora
umožňují značení a pravidelnou úpravu více než 600 km lyžařských tras.

Krkonošské cyklobusy
Tento projekt přispívá ke zlepšení dostupnosti řady krkonošských a podkrkonošských obcí a turistických středisek, a to jak pro návštěvníky, tak pro
trvale zde žijící obyvatele.

Krkonoše – ze sedla kola
Zlepšení podmínek pro cykloturistiku
v horských i podhorských oblastech.
Tipování tras a jejich zušlechťování –
mapy, odpočívadla, značení a přístřeš-

Český česnek s krkonošskou značkou
Alena Mihulková a Jan Hradecký z Libštátu pěstují česnek už více než 20 let.
A to tak dobře, že si jejich česnek vysloužil hned několik významných ocenění: Regionální potravina, Výrobek
roku Libereckého kraje, Český výrobek – garantováno PKČR a KRKONOŠE originální produkt®.
S česnekem jsme začínali na záhumenku u domu, ale postupně jsme převzali zpět všechny rodinné pozemky.
Zaměřili jsme se na pěstování česneku
z českých odrůd a jedné naší krajové
odrůdy – Bělského rusáku. Používáme zelené hnojení a tradiční po staletí ověřené způsoby pěstování. Důležité je česnek sklidit a nechat dotáhnout
v celé rostlině. Žádné ořezávání na poli
a umělé dosušování. Pak má možnost
do sebe natáhnout ještě velké množství
zdraví prospěšných látek a výsledkem

lasti lidových řemesel, kde si účastníci vyzkouší tkaní, předení, košíkářství,
drátování, plstění ovčí vlny, výrobu
ze slámy, práci se středověkým soustruhem a řadu dalších dílen.
Muzeum najdete v části Trutnova
Voletiny, v ulici U Božích Muk 22.
Nachází se v blízkosti turistické cesty
Bratří Čapků, která vede z Rýchor přes chatu Webrovka
do Jestřebích hor, vzdálené
15 minut od vlaku.
Otevřeno je od května
do září, v květnu, červnu
a září od úterý do soboty
od 10 do 15 hodin, v červenci a srpnu denně od 10 do 16 hodin. Mimo tuto dobu je možné návštěvu domluvit předem telefonicky nebo
e-mailem. Těšíme se na Vás!

je skutečně aromatický česnek, jehož
štiplavá chuť a vůně vám zaručeně vžene slzy do očí.
Jsme moc rádi, že můžeme pokračovat v rodinné tradici. Hospodaříme
v podhůří Krkonoš, v poslední vesničce Libereckého kraje, v Bělé, která má
260 obyvatel a velkou nezaměstnanost.
Podmínky pro zemědělství jsou zde ztí-
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Pivní stezka s nejhezčími
výhledy na Krkonoše.
Splněný sen výletníka
Nejhezčí partie Krkonoš a výborné
pivo k tomu. To jsou lákadla Krkonošské pivní stezky, která měla loni
svou úspěšnou premiéru a bude
pokračovat i v roce letošním.
Probíhá od začátku června
do konce září. Místa, kde
se můžete osvěžit lokálním pivem, jsou tato: Luční bouda, penzion Andula
u Friesových bud a dva pivovary ve Vrchlabí. Komu se podaří na každé zastávce vypít alespoň
dvě piva, dostane razítko a za všechna
čtyři razítka bude v cílovém pivovaru
odměněn otvírákem. Výlet je možné
v létě pojmout jako pěší a v zimě klidně rozložit na dva – pěší a běžkařský.
Na Luční boudě se pivo vaří od roku
2012 pod názvem Paroháč. Po pivu
z tohoto nejvýše položeného pivovaru v ČR můžete s orazítkovaným letákem pokračovat směrem Friesovy boudy. Pivovar v penzionu Andula je sice
nejmenší na trase, ale jejich pivo Fries
(které je držitelem značky KRKONOŠE originální produkt®) rozhodně stojí
za to ochutnat. Z venkovního posezení na terase je vidět až kamsi k Ještědu – z celé pivní stezky má tento

Oficiální webové stránky Krkonoš na
adrese www.krkonose.eu jsou plné turistických zajímavostí včetně kalendáře akcí.

žené. Dlouhá zima, svažitý terén, výkyvy počasí. Ale i přes tyto překážky se zde česneku velmi daří. A nás
těší, že můžeme na svých pozemcích
svobodně pokračovat v odkazu svých
předků. Stmeluje to celou rodinu. Práce v zemědělství nás vnitřně naplňuje. Pěstování česneku je pro nás srdeční záležitost.
Chtěli bychom vybudovat skladovací
a prodejní zázemí v podobě „česnekové
chaloupky“, s malým muzeem o historii
pěstování česneku. Česnek k této oblasti od nepaměti patří. Byl součástí všech
obyčejných krkonošských jídel, jako je
kuba, hubník, sejkory nebo bramboračka. U každé chalupy visel česnekový
cop, aby ochraňoval od zlého.
Česnek je prodáván přímo ze dvora
rodinného hospodářství v Bělé, kde
probíhají ochutnávky odrůd. Je zasílán i na dobírku.
www.ceskydomacicesnek.cz

minipivovar jednoznačně pivo s nejhezčím výhledem. Kdo by měl teď pocit,
že s přibývajícími razítky klesá jistota chůze, může se tu dobře najíst, zregenerovat ve wellness, nechat své děti
odpočinout ve velkém dětském koutku či v počítačové herně.
Od Friesových bud pokračuje cesta přes Zadní Rennerovky a Lahrovy
Boudy do Strážného a Vrchlabí. Naproti skiareálu Bubákov leží rodinný
pivovar Hendrych. Ve zrekonstruované budově bývalé textilky se vyjímají nerezové varné kotle i stylový pivní
bar. Nabídka piv je opět pestrá. Poslední
zastávka leží pouhý kilometr a půl odtud – pivovar a hotel Pivovarská Bašta má ze všech navštívených pivovarů
nejdelší tradici, jejich pivo se jmenuje Krkonošský medvěd a vaří ho tu
od roku 1997.
Pivovary je možné navštěvovat v jakémkoliv pořadí a v průběhu trvání celé
akce. Takže nezbývá než popřát příjemný turistický i pivní zážitek.
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Krkonošské sirupy,
které léčí i chutnají
Šípek, rakytník, meduňka, jitrocel,
heřmánek – to vše jsou příchutě krkonošských sirupů. A je jich ještě
mnohem více.

Doma v REGIONECH

BESKYDY originální produkt®
Koordinátor: O. s. Hájenka • Značka funguje od roku 2005 •
Počet certifikátů: výrobky (21)

Navštivte Rožnov pod Radhoštěm, jedno
z nejmalebnějších městeček Beskyd
Rožnov pod Radhoštěm najdete v údolí Rožnovské Bečvy na úpatí památné hory Radhošť. Dnes čítá 17 000 obyvatel. Je to ovšem město historické, první zmínky o něm nalezneme už roku 1267.

Sirupy jsou vyráběny podle starých
rodinných receptů pocházejících z let
1920 –1925, kdy bylinkářství bylo
na úrovni lékařství, a od moderních
receptů se diametrálně liší. Díky náročnému procesu ruční výroby se tak
v sirupech zachovává maximální podíl vitamínů, vlákniny, živin a stopových prvků.
V nabídce jsou sirupy celoroční, ale
také sezónní, kterými jsou např. kopřiva, lípa s medem a bezinka. Do sirupů
nejsou přidávány žádné stabilizátory
ani konzervační látky, zkrátka pokračujeme v tom, co započali naší předkové, a nechceme nic měnit na kvalitě,
abychom mohli tento odkaz přenechat
našim potomkům.
Krkonošské sirupy lze zakoupit na
farmářských trzích ve Vrchlabí každý
lichý pátek od března do Vánoc, ale
i na dalších farmářských trzích v jiných regionech.

Rožnov je turisticky velmi zajímavým
místem. Může se pochlubit vzácnou
raritou, a sice dřevěným městečkem,
které je součástí místního Valašského
muzea v přírodě – snad nejznámějšího skanzenu u nás. Domy, které zde
naleznete, dříve obklopovaly rožnov-

nou slovanským věrozvěstů či sochu pohanského
boha Radegasta. Cestou
dolů si můžete v létě zapůjčit koloběžku, v zimě
se vydat na lyžích. A komu
by se nechtělo nahoru po svých,
může se svézt lanovkou.
Jakmile budete mít turistiky dost,
není nic lepšího než vydat se zpět
do Rožnova a spláchnout žízeň v místním pivovaru. Pivovar byl znovuotevřen roku 2010 a nově je držitelem
certifikátu BESKYDY originální produkt na několik druhů piv. Historie pivovaru však sahá do dávné minulosti. Pivo se v Rožnově začalo vařit již
roku 1712. Pivovar byl tenkrát v rukou význačných šlechtických rodů,
Žerotínů, Fürstenberků a Kinských,
a posléze i podnikatelské rodiny Rothschildů. Pivovarské zdi jsou však
ještě starší, částečně pamatují dokon-

TIPY NA AKCE

nám v pivovaru došlo po druhé světové válce, po roce 1949 byl pivovar
znárodněn.
Dnes je pivovar součástí komplexu
Rožnovských pivních lázní. Nejenže se zde můžete zastavit na dobré
pivo, ale můžete si dopřát také tělesnou i duševní očistu. Pivní koupele
nejsou žádnou novinkou. Byly součástí lidového léčitelství od nepaměti,
nyní pouze dochází k jejich znovuobjevení. I samotné pivovarské kvasnice
se užívaly na léčbu rozličných
druhů onemocnění. Koupel
si v lázních můžete dopřát
v dřevěné nebo měděné tepané vaně a funguje zároveň jako uvolňující aromaterapie. Pokud nebudete mít
náladu na koupel, můžete si nechat
naordinovat zábal dekoltu, vlasů, ob-

ličeje nebo celého těla. Poté se necháte namasírovat a v případě zájmu
vám místní lázně nabídnou také léčbu
vaší duše, neboť spolupracují s místními léčiteli.
Všechny procedury završí ještě jedno pivo z nabídky ležáků a speciálů a romantická procházka večerním
Rožnovem.

TIPY NA AKCE

v Krkonoších
Májový jarmark
16. 5. 2015 / Jilemnice
V průběhu jarmarku můžete ochutnat
místní speciality jako jsou sejkory, medovina a další. www.sdjilm.cz
Žijeme tu společně
22. 5. 2015 / Vrchlabí
Trh výhradně vyhrazený pro výrobce
z regionu.
Den lidových řemesel
5. 7. 2015 / Žacléř
Keramika a šperky z různých materiálů, vitráže, výrobky z kůže, patchwork
a ručně malované hedvábí.
Krakonošova tržnice
11.–12. 7. 2015 / Roztoky u Jilemnice
Řemeslný trh pod obry
17. 11. 2015 / Hostinné
Vánoční jarmark
12. 12. 2015 / Jilemnice
Bohatý celodenní kulturní program.
www.sdjilm.cz
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v Beskydech
Restaurant Day / Kopřivnice
Termíny: 15. 2., 16. 5., 16. 8. a 21.11.
Mezinárodní pouliční festival jídla.
Kdokoliv může uvařit a nabízet svůj
pokrm ostatním občanům za drobný
poplatek, který mu alespoň částečně uhradí
náklady. Příležitost k setkání u dobrého
jídla a pití. Více info na: facebook.com/
restaurantdaykoprivnice

ské náměstí. Jedná se tedy o originální stavby. Valašské muzeum je přístupné návštěvníkům celoročně a jeho
návštěva neoddělitelně patří k poznávání Beskyd. Koho by omrzelo město,
může se vydat do okolní přírody, která je zde charakterizována především
beskydskými vrcholy. Můžete zlézt
Velký Javorník nebo se vydat na Radhošť, sedmou nejvyšší horu Beskyd.
Na jeho vrcholu naleznete staré dřevěnice, kapli Cyrila a Metoděje, zasvěce-

ce Přemysla Otakara II. Zdivo z přemyslovského hradu bylo totiž později použito na stavbu pivovaru.
Pivovar se postupně rozšiřoval. Velké úpravy si vyžádala změna technologie vaření piva – z výroby svrchně
kvašeného piva se přecházelo na kvašení spodní. Takováto úprava technologie vyžadovala přebudování pivovaru. Z malého pivovaru se postupně
stával velký komplex, a to už na konci osmnáctého století. K dalším změ-

Pošli to dál! / Kopřivnice
Termíny: 23. 5., 16. 8. a 28. 11.
Bleší trh – prodej „pokladů“ z domácností, řemeslných výrobků a místních
dobrot. Výtěžek z akce bude věnován na
podporu činnosti místních spolků. http://
dobryobchod-koprivnice.webnode.cz
Beskydský jarmark / Nový Jičín
Termíny: 18.–19. 6. 2015
1. jarmark svého druhu v beskydském
regionu, na němž se představí držitelé
značky BESKYDY originální produkt®.
www.maslassko.cz
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KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®
Koordinátor: MAS Sdružení Západní Krušnohoří • Značka funguje od roku 2013 •
Počet certifikátů: výrobky (24), služby (2)

Po posledním kole certifikace se počet držitelů značky KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt rozrostl na celých 26.
Keramika provází lidstvo
od nepaměti, vždyť pomocí keramických střepů objevujeme nejstarší
dějiny z období doby kamenné. A dodnes má své
místo i osudovou přitažlivost,
jak dokládá vyprávění Romany Kášové ze Zaječic. Firma Thun zase před-

stavuje nejstarší dosud fungující porcelánku na našem území (jen o dva
roky mladší než závod v Horním
Slavkově, který je bohužel už
tři roky uzavřen).
Následující řádky nás
přesvědčí, že i řemeslo
z doby kamenné má místo
v dnešním světě a že zlaté české ruce, které oceňuje
celý svět, najdeme i v klášterecké keramičce a nejen při pozlacování klasických dekorů.
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Země, voda, vzduch a oheň
Poprvé mě keramika oslovila na císařském dni v Kadani, kde jsem strávila
asi hodinu v hrnčířském stánku. Hrnčířka mi tehdy poodhalila tajemství tohoto řemesla.

Klášterecký porcelán – dvousetletá kvalita
Historie výroby porcelánu se v Klášterci nad Ohří datuje do roku 1794, jak hrdě
hlásí i název současné akciové společnosti. Ta zastřešuje celkem tři závody, kromě kláštereckého také Novou Roli u Karlových Varů a Concordii Lesov. První
úspěšný pokus o výrobu porcelánu ovšem proběhl právě v Klášterci.

V okolí Černic na kláštereckém panství
byla objevena zemina podobná kaolínu. To podnítilo pensionovaného lesmistra a správce panství J. N. Webera, k provedení zkoušky této zeminy.
Hrabě Thun k tomu propůjčil zahradní
grotu, kde byla zbudována provizorní
muflová pec a proveden výpal nádobí.
Pokus byl bezvýsledný. Následovala řada dalších neúspěšných pokusů,
až byla zbudována nová pec a stavení pro točírnu. První výpal v této peci
se konal 15. září 1794 a svědectví tvrdí, že porcelán byl žlutavý a špinavý.
Z tohoto výpalu pochází i koflík s nápisem „Vivat Böhmen“, který je dodnes
uchováván v muzeu porcelánu na Zámku v Klášterci nad Ohří. Jde o jediný
dochovaný první zkušební kus v historii našeho porcelánu.
Malá manufaktura se dále rozvíjela,
v roce 1822 získal hrabě Thun úplné
zemské oprávnění k výrobě porcelánu

a právo užívat ve firemním označení
státní znak. Koncem 19. století už patřila klášterecká továrna k největším
výrobcům porcelánu u nás.
V 70. letech minulého století byla
továrna přemístěna do nově vybudovaných prostor, ve kterých se nachází
dodnes. Závod je vybaven moderními
technologiemi, jako jsou tlakové lití,
dvě komorové pece, dvě vtavné pece.
Předností je výborně vybavené dekorační oddělení, schopné na tradiční
i moderní tvary bílého střepu aplikovat veškeré dostupné druhy dekorace:
sítotiskové dekory, vtavné i naglazurové dekory, malírenské dekory s využitím drahých kovů nebo barev nebo
stříkání.
Závod v Klášterci má kapacitu cca
1 000 tun ročně. Z porcelánky vycházejí především jídelní servisy s romantickými jmény (Constance, Fleurette,
Christine, Jana, Louise, Marie Louise, Natalie, Rose, Sylvie, Opal, Menuet a Carlo), které uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Další doménou
jsou hrnky – snad v každé české rodině najdete aspoň jeden. A celé generace dětí vyrostly u jídelních souprav zobrazujících aktuálně oblíbené
postavičky.
Klášterecký porcelán v sobě spojuje tradici, kvalitu i moderní technologie. A také hrdost na oblast Krušnohoří, díky jejímž surovinám a šikovným
obyvatelům obdivuje porcelán s hraběcí korunkou celý svět.

Elektrickou pec u nás zatím nenajdete. Elektrická topná spirála nikdy nenahradí živel ohně. Oheň, který prochází
pecí a skrze výrobky se dere z pece ven,
předává vypalované keramice nenapodobitelný a jedinečný vzhled, energii
a výjimečné užitné vlastnosti, jako je
pevnost a schopnost tepelně izolovat.
Proto se naše keramika nehodí do mikrovlnné trouby.
K výpalu používáme dvoužárovou
technologii, tedy „přežah“ provedený do teploty 900 °C a „ostrý výpal“
do teploty 1 250 °C. Zkoušíme i z Japonska pocházející techniku výpalu
RAKU, kdy je hrnčířem razantně vstoupeno do procesu vypalování a výrobek
je prudce schlazen v redukčním materiálu. Je to riskantní metoda, která ale
dá povrchu keramiky zcela neopakovatelný charakter.
Hrnčírna RK, www.hrncirna-rk.cz

Z prvotního nápadu vyrábět si hrnečky
pro osobní potřebu a jen tak pro radost
se postupem času zrodila plně funkční
hrnčířská dílna, která ctí tradiční výrobní postupy. I když hrnečků a keramiky je všude plno, poptávka po tradičním hrnčířském zboží roste a taková
dílna lidem v blízkém okolí chyběla.
Vybavovali jsme se postupně, dnes
už máme všechno, co je pro tuto ruční
uměleckou tvorbu potřeba, včetně staršího hrnčířského kruhu a pece na vypalování keramiky dřevem.

Země a Voda
Při samotné výrobě používáme běžné postupy, staré tisíce let. Týká se to
zpracování hlíny před použitím, procesu výpalu keramiky, tak i vlastní techniky vytáčení na hrnčířském kruhu,
kterou jsem si sama osvojila.

Vzduch
Po zpracování musí výrobek „odpočívat“ – pozvolna přirozeně 14 až 20
dní vysychat. To nelze ničím urychlit,
je to též staletími ověřený proces. Když
se pálí nevysušený střep, pára, která
vzniká uvnitř, jej roztrhne.

Oheň
Samotné vypalování má původ v mocném ohni. Toto jsem zachovala a vypaluji keramiku zásadně v peci na dřevo,
při teplotě až 1 250 °C.

Ouškem hrnku
do minulosti zaječické
keramiky a zase zpátky
Prastaré stopy hrnčířského řemesla se podařilo najít i v obci Zaječice.
Ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních
Čech se chystáme seznámit veřejnost
s historií hrnčířského řemesla v Zaječicích a pokusit se o výrobu a prodej replik nádob, které používali naši předci.
Věřím, že se mi podaří přiblížit kouzlo práce s hlínou i dalším, hlavně dětem od mateřských až po střední školy.
A třeba se jednou keramika ze Zaječic stane známým pojmem.
Romana Kášová, hrnčířka

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN HOSPODÁØSKOU A SOCIÁLNÍ RADOU CHOMUTOVSKA

V roce 2014 byla regionální značka
KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®
a tím i drobná venkovská ekonomika

na Chomutovsku a v Krušnohoří podpořena Hospodářskou a Sociální radou Chomutovska.

Doma v REGIONECH

Číslo 5 / Rok 2015

ŠUMAVA originální produkt®
Koordinátor: RRA Šumava, o. p. s. • Značka funguje od roku 2005 •
Počet certifikátů: výrobky (78), služby (28), zážitky (4)

Co nového na Šumavě
Značka ŠUMAVA originální produkt® patří v ARZ mezi tři nejstarší, které
brzy chystají oslavy svého 10. výročí. O to cennější je, že i po deseti letech se v Regionální rozvojové agentuře Šumava o značku
stará stále tentýž tým, který je zárukou kontinuity a zároveň
zvládá soustavně hledat nové cesty k zajímavější a efektivnější
propagaci jednotlivých držitelů značky i celého regionu. Jednou z nich je v poslední době stále využívanější Facebook, kde
na adrese www.facebook.com/SumavaOriginalniProdukt najdete vlastní profil šumavské značky. Na něm se můžete dozvědět
o aktuálním dění a zajímavostech z celé široké působnosti regionální značky ŠUMAVA originální produkt®.

Českokrumlovský
karamel od Vaška
Co se vám vybaví při slově „karamel“?
Barevný odstín nebo druh bonbonu –
ano, ten, který tolik lepí, a vůbec to
není na škodu? Ale to není zdaleka
všechno. Karamel je totiž velké sladké tajemství.

Naštěstí jsou lidé, kteří tajemství
rádi odhalují a nenechávají si je jen
pro sebe. Jedním z nich je pan Vašek
a jeho rodina. I oni si rádi sem tam
osladí život, přesněji tedy zmrzlinový
pohár, palačinku nebo jinou dobrotu.
Jelikož jim ale záleží na jejich zdraví,
nechtěli být závislí na klasickém bílém cukru a začali hledat alternativy.
Došli tak až k domácí výrobě tekutého karamelu – pozor, slovo domácí je
zásadní! Místo průmyslových postupů a chemie vložili do vývoje nadšení,
které spolu s pečlivou ruční prací dalo
vzniknout lahodnému výsledku. Brzy
se o plody své práce podělili s přáteli
a na jejich naléhání následně zkusili
s karamelem i podnikat. A nutno dodat, že pokus to byl nevídaně úspěšný. Dokazují to i získané certifikáty
a ocenění. V roce 2013 to byla značka
ŠUMAVA originální produkt®, v roce
2014 značky Chutná hezky jihočesky
a Regionální potravina a ocenění Česká chuťovka.

Kvalita výrobku měla náležitou odezvu, a tak se tekutý karamel dostával k dalším a dalším zákazníkům,
a množily se i způsoby jeho využití. Kromě kávy, čaje, svařeného vína
a dalších teplých nápojů si karamel samozřejmě skvěle rozumí s nejrůznějšími dezerty a sladkými jídly. Věděli
jste ale, že se hodí také při dopékání masa, na kterém vytvoří elegantní
krustičku, jako základ do červeného
zelí a do různých polévek a omáček?
Například boršči nebo svíčkové dodá
ten pravý šmrnc.
Kdo tekutý karamel přizve jako pomocníka do své kuchyně, jistě objeví
další originální kombinace. Aby toto
objevování bylo ještě zajímavější, existuje kromě Originálního karamelu též
Kávový karamel s extraktem kávy Bonetto, vynikající čokoládově oříškovou chutí a vůní, PREMIUM karamel
se 76% obsahem sušiny a slavnostní
Zlatý karamel, obsahující 22karátové
potravinářské zlato. Budete-li navíc
chtít obdarovat zlatohnědým zázrakem své blízké, můžete využít krásné
dárkové balení, odkazující na kulturní
bohatství Českého Krumlova.

Svojšánci paní Františkové
K novějším držitelům značky ŠUMAVA originální produkt® patří také Ivana Scheinostová z farmy Svojše u Kašperských Hor. S rodinou hospodaří
v Národním parku Šumava, chovají

krávy, ovce a koně, a navíc provozují i agroturistické ubytování. Vedle nikdy nekončící práce v hospodářství
si ale paní Scheinostová dokáže najít
čas i na vymýšlení pohádkových příběhů pro děti. Z ústního vyprávění pro
vnoučata a brzy i děti z okolí se dostaly do miniaturních knížek, které si
autorka (dětmi přezdívaná Františková) sama vydává. Vyskytují se v nich
pozoruhodné bytosti, kterým vypravěčka postupně dává i reálnou podobu háčkovaných
postaviček. Říká jim Svojšánci a tvoří je ve spolupráci s dětmi, podle jejich
fantazie.
Kromě Svojšánků dokáže uháčkovat nejrůznější zvířátka a vlastně
úplně cokoli, co vás napadne. A protože s háčkem umí hotová kouzla, není
pro ni problém obdarovat nápaditými
čepičkami a šálami (každou přesně
na míru a podle přání) třeba všechny
dětské pacienty z onkologického oddělení v Praze-Motole.

Kousek Šumavy
na pražských Vinohradech
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TIPY NA AKCE
na Šumavě
Velikonoce na hradě
3.–6.4.2015 / Hrad Kašperk, Kašperské
Hory. Komentované prohlídky, doprovodný program. www.kasperk.cz
Staročeský řemeslný jarmark na Linecké
stezce / 23.5.2015 / Netolice
Předvádění starých řemesel a výrobků,
výtvarná dílna pro děti, lukostřelba, šermíři, příjezd parního vlaku z Č. Budějovic. www.netolicky-jarmark.webnode.cz
Slavnosti pětilisté růže
19.–21.6.2015 / Český Krumlov
Rytířské turnaje, historické řemeslné trhy,
středověká hudba a velkolepý historický
kostýmovaný průvod v renesančním duchu. www.ckrumlov.cz
Slavnosti zlaté solné stezky
26.–27.6.2015 / Prachatice
Oslava historie města, ukázky dobových
řemesel, trhy a průvod v historických kostýmech. www.prachatice.cz
Slavnosti kaše / 27.6.2015 / Horažďovice
Řemeslné trhy, historické skupiny, kašová bitva, vyhlášení nejlepší kaše a krále
kaše (největšího jedlíka).
Den řemesel / 4.7.2015 / Chanovice
Řemeslné dovednosti Plzeňského kraje, rukodělná řemesla a trh. Hudebníci,
šermíři, loutkoherci. www.chanovice.cz
Rysí slavnosti / 4.7.2015 / Železná Ruda
Slavnost s návratem do doby, kdy zde
rys žil, jízda vlakem s parní lokomotivou, ruční drezínou. Certifikované šumavské výrobky.

Pro Pražany i časté návštěvníky Prahy
není asi velkým překvapením, že nedaleko od náměstí Míru najdeme Šumavskou ulici. Ostatně ulicemi s místopisnými názvy se to v okolí jen hemží.
Snad jediná Šumavská ulice je ale specifická tím, že názvem připomínka zajímavého regionu nekončí.
Již šest let zde funguje kavárna Na Šumavě, kterou provozuje sice Pražák, ale
zároveň skalní příznivec Šumavy Jan
Egner. A dělá opravdu vše pro to, aby
se u něj hosté cítili jako na Šumavě.
Základem je samozřejmě nabídka regionálních piv a jako originální dárek
či suvenýr si odnesete šumavskou holubičku, obrázky s motivy Šumavy,
soustružené dřevěné výrobky, talismany s vltavíny z Českého Krumlova
nebo krásné textilní panenky. A dokonce zde pořídíte i Českokrumlovský karamel od Vaška, o kterém jsme
psali na začátku. Otevřeno je v pracovní dny od 15 do 22 hodin, v sobotu
od 17 do 22 hodin a vyplatí se sledovat i novinky, abyste nezmeškali třeba
zajímavé výstavy fotografií.
Více viz www.kavarnanasumave.cz.

Markétská pouť
11.–12.7.2015 / Horná Planá
Obnovená tradice lidových poutí se současnými atrakcemi - trh tradičních řemesel, mše svatá, kolotoče apod.
Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť
14.–16. 8. 2015 / Domažlice
Nejstarší folkloristický festival v ČR,
místní i zahraniční národopisné hudební a taneční soubory, staročeský jarmark,
www.domazlice.cz
Volarské slavnosti dřeva
22.–23.8.2015 / Volary
Vůně dřeva, historická řemesla, lidový
trh. Pokus o překonání rekordu v počtu
účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi! www.mestovolary.cz
Šumavské Kašperské Hory
11.–13.9.2015 / Kašperské Hory
Městské slavnosti. Místní řemesla, taneční, divadelní a hudební program, Soutěž
o nejlepší gastronomickou specialitu místních restaurací. www.sumava.net/ickhory/
Den místní potraviny – české luštěniny
3.10.2015 / Chanovice
Tradiční potravinářský den ve skanzenu.
www.chanovice.cz
Chlumanský vánoční trh
11. 12. 2015 / Chlumany
Neopakovatelná atmosféra večerního
trhu se stánky plnými dobrot a vánočních dárků. www.chlumany.cz

Doma v REGIONECH

Číslo 5 / Rok 2015

HANÁ regionální produkt®
Koordinátor: MAS Moravská cesta, z. s. • Značka funguje od roku 2008 •
Počet certifikátů: výrobky (62), služby (1)

Příběh s vůní čokolády
Kdo viděl slavný romantický film Čokoláda, ví, že tato pochutina dokáže měnit lidské osudy. Příběh Lenky Glosové z Přerova, v němž také hraje hlavní roli čokoláda, není sice tak pohádkový, ale zato je pravdivý a určitě stojí za to si jej vyslechnout.
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naděláme hromadu vajíček, dokonce
jsme začali vyrábět ze starých forem
na vajíčka, které nakupujeme na internetu. Ty formy jsou přímo archivní, třeba i víc než sto let staré. Vajíčka, která
v nich odlijeme, jsou úplná rarita
a jdou hodně na odbyt. Když
k tomu pak uděláme vlastní
krabičku, je to prostě unikát. A jinak máme klasický sortiment tabulkové čokolády, pak taková lízátka,
která se používají i v restauracích jako míchátka do horké čokolády, a pralinky. Ty jsou náš nosný
program, děláme si je včetně náplně
a obměňujeme je, aby nám ladily, když
se z nich sestaví bonboniéra. A samozřejmě vyrábíme i na zakázku.

Příběhy z kronik
pěti MAS se brzy
objeví v knížkách
Pět publikací z pěti moravských regionů
začnou brzy zjara rozdělovat do svých
obcí manažeři místních akčních skupin,
které se zúčastnily projektu spolupráce Příběhy našich kronik. V knížkách
se objeví zajímavosti, jež autoři vypsali většinou ze starých pamětních knih.
„Příběhy jsme vybírali s týmem spolupracovníků, jenž vznikl teprve během mapování. Ozvali se nám starosto-

Je krásné vidět, jak vás ta práce těší
a naplňuje. Přesto, je něco, o čem
máte pocit, že by se mělo změnit nebo
vylepšit?

Jak vás napadlo začít s tak exotickým
podnikáním, jako je výroba čokolády?
Bylo to takové trošku složitější. Byla
jsem nemocná, po operacích jsem byla
doma v invalidním důchodu a i psychicky jsem na tom byla dost špatně.
Když se potom narodila vnučka, trochu jsem ožila a začala jsem s ní chodit ven. Když byla o něco starší, dojídala jsem po ní sladkosti, co jí mamka
kupovala.
Já jsem nikdy nebyla na sladké, takže mně to dělalo dost zle. A když pak
byla ještě trošičku větší, řekla jsem si,
že budeme vymýšlet něco spolu – a napadla mě čokoláda, protože čokoládu
jedinou jsem jedla, zachraňovala mě
od největšího hladu, když jsem ještě
předtím pracovala na nočních směnách.
A jak jsme vnučkou začaly zkoušet něco
vyrábět, přimělo mě to o čokoládě víc
číst, sehnala jsem si knížky a informace na internetu. A postupně se ze zvědavosti stala práce.
Pak jsem přešla jen na částečný důchod, přibyla další vnučka, ale dcera
zůstala sama. Mně už unavovalo chodit
pořád na úřad práce, proto jsem začala
o čokoládě víc studovat a přemýšlet,
jak by to šlo využít. A tak jsem si pořídila živnostenský list a zhruba po roce
jsme s dcerou otevřely první prodejnu.
Je to tedy čistě rodinný podnik, nebo
máte nějaké zaměstnance?
Nemáme zatím nikoho. Dceři skončila mateřská, s malými dětmi taky nesehnala práci. Naštěstí bydlíme spolu,
takže v podstatě tvoříme takovou velikou rodinu – dědeček se snaží vnuč-

kám nahradit i tatínka. Práce máme
rozhodně dost, já se snažím dělat i propagační materiály, i obaly si vyrábíme
sami, protože je těžké sehnat to, co by
se nám líbilo. A také se chceme odlišit.
Takže to bylo takové víceméně náhodné. Já jsem se v tom našla, strašně
mě to zaujalo. Hodně nocí jsem strávila
studiem a pokusy, protože jsem v podstatě samouk. Přesto to jde; důležitá je
ta kvalita, která je opravdu vidět. Hodně firem, které vyrábí čokoládu ve velkém, se už snižuje k prefabrikovaným
náplním, nakupují polotovary, většinu
práce dělají stroje. My i temperujeme
ručně, i když neříkám, že by časem nějaká kvalitní průtoková tempírka nepomohla. Ale zatím tedy všechno děláme rukama a vaříme si náplně klasicky
se smetanou, s čokoládou. Vyzkoušely jsme hodně typů čokolády, než jsme
zůstali u této.
Takže máte jednu čokoládu a tu pak
doplňujete nějakými příchutěmi?

Mrzí mě komplikovaná legislativa.
Pokud chci všechno nastudovat, chodím spát ve dvě ve tři, což vzhledem
k mému zdravotnímu stavu není nic
moc. Přes den prodávám, protože chci,
aby zákazníci dostali úplné informace, a v tom mě zatím nikdo stoprocentně nezastoupí. Ráda informuji třeba i o vašich regionálních značkách,
nebo o Výrobku z Olomouckého kraje, který jsme dostali za sadu z historických formiček.
Dá se vaše čokoláda objednávat i přes
internet?
Máme e-shop, ale moc to nejde, čokoláda na to není vhodný sortiment.
Zákazníci nás spíš přes ten e-shop najdou, pak nás kontaktují a přijedou si.
A taky se moc nevydáváme na farmářské trhy a podobné akce, protože čokoláda je strašně choulostivá. I když
jsme zvaní hodně, tak pokud to není
uvnitř a v létě chráněné před horkem,
nemá to smysl, bohužel.
Značku HANÁ regionální produkt
máte asi půl roku, jak ji vnímáte?

A máte nějaký trvalý sortiment, nebo
jej obměňujete třeba během roku?

Značka mě strašně potěšila, ze začátku jsem byla úplně nadšená, ale řekla
bych, že hodně lidí zatím neví, o co
jde. Nedávno u nás byl městský policista a říká: „Co jste musela komu
dát, abyste to dostala?“ tak to jsem
tedy ztuhla a říkám: „Jak to myslíte?“
„No jako jsou tam nějaká kritéria a ty
splníte, nebo někomu zaplatíte?“ Lidi
vůbec nemají ponětí, o co jde. Možná jeden nebo dva za tu dobu, co tam
mám značku HANÁ regionální produkt® vystavenou, věděli, s čím mají
co do činění. Ale díky naší čokoládě
jich vlastně pořád přibývá.

Máme trvalý sortiment, ale pružně reagujeme. Takže když jsou Velikonoce,

Rozhovor o čokoládě vedla
Kateřina Čadilová

Máme základní řadu, kde je čokoláda
z vyšší příčky těch průmyslově vyráběných. K tomu kupujeme třeba bílou
čokoládu single origin, tedy tu nejkvalitnější, a stále více odebíráme bio nebo
single origin hořké čokolády. Pokud jde
o mléčnou, zůstáváme u belgické, je
jemná a o něco sladší, ale fajnšmekři
by si ji nedali, ti zůstávají u hořké. Dětem ale dětem chutná samozřejmě víc
mléčná a od nás ji mají aspoň kvalitní.

vé, kronikáři, učitelé, zájemci o místní
historii a pověsti přímo z vesnic, kde
jsme v kronikách pátrali,“ uvedla jedna z autorek Marie Šuláková.
Knihy budou obsahovat mnoho pravdivých i smyšlených příběhů a pověstí, jež lze v kronikách dohledat. „Dočteme se tam o roztržkách a sporech,
o obecních bláznech, tragédiích, ukrytých bustách, zvonech, loupežnících, válečných útrapách, kapličkách a Božích
mukách a mnoho dalšího,“ řekla Marie Šuláková s vysvětlením, že ačkoliv měly podle zákona kroniky obsahovat především pravdivé záznamy psané
nezaujatou osobou, nalézají se v nich
kromě stručných informací i opravdové skvosty. „Především v kronikách
z roku 1920 nacházíme místní pověsti, podrobné popisy památek i důvody,
proč se stavěly,“ dodala.

Jedinečné a rukou psané knihy jsou
dnes většinou uložené ve státních archivech. „Zažloutlé stránky vypovídají o době, kdy je zručný kronikář popsal tmavým inkoustem. I když úkolem
autora nebylo zapisovat dnes už zapo-
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menuté příběhy, takřka v každé nějaký objevíme,“ řekla dál.
Zřejmě největší problém měli autoři
v oblasti Poodří, jehož velká část byla
původně německá a kde po odsunu
obyvatel zmizel i kus historie. „Němci si často své kroniky odnesli s sebou.
Leckde se nám ale naštěstí podařilo
navázat spojení a zaznamenat a přeložit zajímavé části kronik, za což patří spolupracovníkům velké uznání,“
zmínila Šuláková.
Součástí projektu byla i řada interaktivních akcí s knihtiskem. Ty měl
na starost lektor Roman Prokeš. Jeho
veselá a zároveň poučná přednáška
se konala nejčastěji v prostorách škol.
„Nejhezčí to ale bylo, když jsme mohli pozvat děti i veřejnost do netradičních prostor. Třeba na fort do Křelova, do rodného domu J. G. Mendela
v Hynčicích, do budovy fojtství v Libhošti či do Muzea Moravských bratří
v Suchdole nad Odrou,“ řekl Prokeš.
Představení se vždy přizpůsobilo
věku i složení publika. Všichni účastníci měli možnost vytisknout si obrázek, v každé obci Roman Prokeš pro
tuto příležitost připravil i matrici obecního znaku. V druhé části programu
se už listovalo v kronikách, které byly
zajímavé hlavně pro děti. „S těmi nejmladšími jsme si ukazovali třeba obrázky míst, která by mohli znát. S většími
už jsme přímo četli z kronik, srovnávali si starou dobu s tou dnešní a zamýšleli se, proč stavěli lidé v krajině kapličky a kříže, z čeho si stavěli domy,
co jedli, jak se bavili a tak dále,“ vysvětlila Marie Šuláková.
Příběhy často anonymních míst, jež
se dají dohledat v prvních kronikách,
zná dnes málokdo a obce je pomalu začínají postrádat. „Díky projektu snad poznají lidé zase o něco lépe
svůj region a upevní si k němu svůj
vztah. Například tak, že si na ta místa po přečtení knížky zajedou na výlet,“ vysvětlila Marie Šuláková hlavní myšlenku.

TIPY NA AKCE
na Hané
Bystřické selské trhy
10. 5. 2015 / Velká Bystřice
www.velkabystrice.cz
Hanácké farmářské trhy v Litovli
a Hanácké Benátky
13. 6. 2015 / Litovel
www.moravska-cesta.cz
Bystřické selské trhy
27. 9. 2015 / Velká Bystřice
www.velkabystrice.cz
Hanácké farmářské trhy v Litovli –
Vánoční hody
11. 12. 2015 / Litovel
www.moravska-cesta.cz
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BROUMOVSKO regionální produkt®
Koordinátor: Agentura pro rozvoj Broumovska • Značka funguje od roku 2011 •
Počet certifikátů: výrobky (22)

PLAY Broumovsko a Broumovsko
OSOBNĚ
Téměř po celý rok, od konce března 2014 do konce
února 2015, trvá unikátní výstava ze série ORBIS
PICTUS „PLAY Broumovsko“. Jedná se o projekt,
který po celém světě během patnáctileté historie navštívily již více než tři miliony návštěvníků. Výstava
přináší téměř padesát interaktivních exponátů, které
zapojují všechny smysly.

ži se nejen místní ale i turisté seznámí
s širokou škálou regionálních výrobků,
budou poznávat jak zajímavé kulturní
a společenské projekty, tak i sportovní akce. Navíc objeví mnoho zdejších
památek a dalších turistických cílů.
Záštitu nad akcí převzali:
• Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
• Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský
Výstavu spolupořádá:
Agentura pro rozvoj Broumovska,
Audabiac, Proregiony.cz
Další informace na internetové adrese www.playbroumovsko.cz.
Fotografie: Agentura pro rozvoj
Broumovska

Budova přádelny v Broumově, kde
se výstava nachází, byla pro mnohé
umělce, jejichž hravá díla jsou zde
vystavena, velkou inspirací. Na ploše 4 500 m2 této textilní továrny vytvořil spoluautor projektu Petr Nikl
spletitý labyrint z 1200 metrů tkanin,
které vznikly právě v broumovské textilce. V zákrutech labyrintu je umístěno několik desítek uměleckých objektů. U žádného z nich však návštěvníci
neuvidí cedulku „Prosíme nesahat!“ –
naopak, všechny vystavené exponáty vybízejí ke hře, interakci a rozvíjí
představivost. Mezi vystavenými objekty jsou k vidění kousky od Milana
Caise, Ondřeje Smeykala, Petra Lorence a mnoha dalších. Chybět samozřejmě nemohou exponáty od Petra Nikla.
Jedinečná výstava PLAY Broumovsko, která probíhá až do února 2015
v textilní továrně Veba v Broumově,
má oproti svým předchůdcům z cyklu
Orbis Pictus Play jednu zvláštnost. Tato
výstava je doprovázena soutěží Broumovsko oSOBnĚ. Ta je výjimečná jak
svým rozsahem, tak ušlechtilým cílem,
který si její organizátoři z Proregiony.
cz vytyčili. Tím není nic menšího než
přilákání turistů, poukázání na místní
turistické atraktivity a zejména propojení a podpora lokálních podnikatelů.
„Genius loci soukenické krajiny
a místní osvícení podnikatelé způsobili, že jsme se do tohoto regionu za-

milovali a rozhodli jsme se zde nejen
připravit výstavu Play, ale také udělat
něco pro místní podnikatele,“ popisuje autor konceptu Orbis Pictus PLAY
Jiří Wald a dodává: „Navíc bychom
rádi poukázali na prozatím neobjevené části tohoto regionu, které stojí za to
navštívit. Výtěžek z výstavy i soutěže navíc půjde na prospěšné projekty
na Broumovsku.“
Další podporou regionu je vstup pro
všechny školní skupiny z Královéhradeckého kraje na výstavu zdarma. „Výstavu, na níž všechny exponáty vyzývají
k hraní a interakci, rozvíjí dětskou kreativitu, představivost a mnohdy i manuální zručnost, skutečně považujeme za přínos pro rozvoj dětí v tomto
regionu. Poděkování za tuto možnost
patří Nadaci Karla Janečka, díky jejíž
finanční podpoře může být tento záměr realizován,“ vysvětluje Jiří Wald.
Návštěvníci výstavy Play Broumovsko získají zdarma herní kartu, zaregistrují se na www.playbroumovsko.cz
a pak už začínají sbírat soutěžní etikety při návštěvě kulturních a přírodních
zajímavostí i za nákup u lokálních obchodníků. V hlavní soutěži, která trvá
rok, je možné vyhrát automobil, na který je třeba nasbírat minimálně 70 etiket. V měsíčním slosování se soutěží
taktéž o hodnotné ceny. Pro zařazení
do této kategorie je třeba mít na hrací kartě alespoň 25 etiket. Díky soutě-

Co je ORBIS
PICTUS PLAY?
ORBIS PICTUS PLAY je mezinárodní projekt putovních výstav a doprovodných akcí. Jeho expozice rozvíjí imaginaci, fantazii a tvořivost
a jsou plně interaktivní. Koncept exponátů přímo stojí na tom, že se jich
lidé dotýkají, vstupují do nich, hrají si s nimi a vlastně je dotváří. Exponáty jsou nástroje, z nichž tvůrčí
dílo vzniká teprve po zapojení aktivní fantazie diváka. Jsou to tedy jakési biostroje na kreativitu.
Projekt ORBIS PICTUS PLAY je
ale také původní metoda kreativního
a nového, originálního poznání světa. Projekt ORBIS PICTUS PLAY
je koncept dlouhodobý. V této chvíli jeho plán sahá až do roku 2023,
kdy bude v nizozemském Naardenu prezentována výstava u příležitosti 400. výročí dokončení úžasného
a nadčasového díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce, který se stal inspirací projektu.
Projekt ORBIS PICTUS PLAY je
hravý na všech úrovních, od interakce s jednotlivými exponáty, po vytváření a hledání spojitostí a odkazů
skrytých ve výstavě či workshopech
a pokračuje na internetovém portálu.
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OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®
Koordinátor: MAS Opavsko, o. s. • Značka funguje od roku 2013 • Počet certifikátů: výrobky (24)

Slezská orlice na regionální značce OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt® hlásí po roce fungování 24 certifikovaných výrobků.

Regionální výrobky se již začínají vyhřívat na slunci zájmu zákazníků, jsou
žádaným artiklem. Na jarmarcích a tržištích již nikoho nepřekvapí, řada lidí
cíleně vyhledává drobný znáček slezské orlice vylepený na výrobcích prodávaných v maloobchodní síti nebo
na pultech farmářských prodejen. Společným dílem k šíření myšlenky a propagaci místních, originálních, regionálních a kvalitních výrobků přispívá
i zaváděná regionální značka OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®.

K propagaci regionálních výrobků napomohla také letošní informační kampaň, v rámci které Místní akční
skupina Opavsko představovala společně s regionálními výrobci nově zavedenou značku. Smyslem návštěvy
desítek obecních kulturních a společenských akcí, jarmarků a slavností bylo uvést ve známost novou regionální značku, ale také vyhledávat další
vhodné regionální výrobce a jejich výrobky pro certifikaci. Nakonec se ukázalo, že jsou to právě sami přítomní výrobci, kteří svou folklórní přítomností,
ukázkami tvorby, prodejem svých zajímavých výrobků a svým aktivním přístupem obohacují kulturní akce a jarmarky na Opavsku.

Sezónu jsme zahájili společně zjara v Arboretu Nový Dvůr, kde
se naši výrobci a držitelé
značky představili poprvé.
Mnohatisícovou návštěvnost měly červencové Farmářské slavnosti v Hlubočci a také zářijové Otické
zelné slavnosti. Úspěšné však
byly také menší jarmarky ve Lhotě u Opavy, ve Vřesině, Dny řemesel
v Háji ve Slezsku, tradičně regionální a příjemný byl Den hradu Vikštejna, Babí léto v Kyjovicích, Dožínky
v Nových Sedlicích či Svatováclavský jarmark v Holasovicích.
Pro zhodnocení procesu zavádění
regionální značky a výměnu zkušeností uspořádala MAS Nízký Jeseník
a MAS Opavsko konferenci Venkov
má co nabídnout. V Razové u přehrady Slezská Harta se sešli certifikovaní regionální výrobci, držitelé značky
Opavské Slezsko regionální produkt
a Jeseníky originální produkt s výrobci, kteří se o značku zajímají, dorazili
také skalní příznivci řemesel, tradičních výrobních postupů, ale především
jsme pozvali několik obchodníků, kteří se snaží profilovat prodejem regionálních výrobků. Nechyběli ani naši
partneři z Polska. Šlo o setkání plné
zajímavých informací, výměny zkušeností, vzájemné seznamování a navazování důležitých kontaktů mezi výrobci, prodejci i veřejností.
Díky velkému zájmu veřejnosti i samotných výrobců se nám výrazně rozrostla rodina produktů certifikovaných
značkou OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®. K první skupině, prezentované už v minulém vydání novin Doma v REGIONECH, v roce
2014 přibyli:

Mlýn Herber / Pekařské mouky

Vršovické uzeniny Pavlík / Vršovické
klobásy / Vršovický šunkový salám
Rodinná firma z Vršovic klade důraz na tradiční postupy a vysoký podíl ruční práce. Certifikované uzeniny
jsou vyrobeny podle tradičních rodinných receptur, uzeny ručně na dřevě.

Proces výroby pekařských mouk je uzavřený a plně automatizovaný, využívá dostupných moderních technologií.
Kvalita je pro výrobce alfou i omegou,
také proto byl oceněn národní značkou
kvality KLASA a výrobek pšeničná
mouka hladká speciál 00 extra získal
ocenění Regionální potravina Moravskoslezského kraje.

Minipivovar Slezan / Pivo SLEZAN

Vítkovská zemědělská s.r. o. /
Sýry z farmy Klokočov

Kysané zelí se v Oticích vyrábí bez přerušení už od roku 1886. Otické zelí je
oceněno značkou kvality Regionální
potravina Moravskoslezského kraje.

Na Farmě Klokočov se starají o několik
stovek kusů krav, koz a ovcí. Z nadojeného mléka vyrábějí ve zdejší sýrárně nejrůznější sýry. Mléko je produktem ekologického zemědělství, výroba
je vedena ručně, za použití tradičních
výrobních postupů. Veškeré výrobky mají certifikát EKO-BIO.

Lubomír Hluchý
/ Zabijačka z Větřkovic

Certifikaci získala skupina výrobků pod
souhrnným označením ležák. Pivo se
vyrábí dle přísně dodržovaných receptur ze základních místních surovin, což
jsou kvalitní voda, slady, chmel a pivovarské kvasnice.

ZP Otice, a.s. / Otické kysané zelí

Řeznictví – uzenářství Milan a Věra
Weiszovi / Březovské jitrnice /
Játrovka / Tlačenka světlá / Weiszova
klobása
Všechny masné výrobky se vyrábí
z pečlivě vybraného masa a jsou připravovány podle starých, roky vylepšovaných receptur rodiny Weiszovy.

Zabijačka z Větřkovic se
skládá z trojice masných
výrobků tradičních na slezské zabijačce: Dědečkova paštika ve skle / Klobása / Jitrnice.
Použita je tradiční rodinná receptura
„od dědečka“, která se dělala na každé venkovské zabijačce v regionu.

Dušan Adamec / Řezbářské výrobky
Umělecký řezbář Dušan Adamec vyřezává především z lipového, ale i z jiného, dřeva rostoucího na Opavsku.
Každý ručně vyřezaný kus je originál. Jeho tvorba zahrnuje např. betlémy, hodiny, marionety, sochy, obrazy,
erby, nábytek nebo prvky s mysliveckou tematikou.

Hana Sabo / Okrasné traviny
a trvalky
Sazenice okrasných travin a kvetoucích trvalek pro výsadbu v okrasných
zahradách. Kdysi běžné regionální
druhy trav a trvalek jsou nyní vzácné
nebo dokonce chráněné. Zvláštní péče
je věnována zejména tradičním regionálním venkovským druhům, jako jsou
kopretiny, vlčí bob apod.

Renata Vajdová /
Kozí sýry / Tvarohový krém Slezáček
Na malé rodinné farmě ve Štítině vznikají kozí sýry s příchutí – s česnekem,
pažitkou, olivami, s vlašskými ořechy,
bylinkami, kořením gyros, a také lahodný tvarohový krém Slezáček. Zvířata jsou každý den vyváděna na pastvu, a také proto jsou zdejší kozí sýry
voňavé a lahodné.

Zdeňka Orlíková /
Točená keramika z Jezdkovic
Originální soubor točené keramiky zahrnuje mísy, misky, džbány, aromalampy, svícny, čajové nádobí, zahradní keramiku a další. Do základu, který je
vytočen na hrnčířském kruhu, vyřezává
nebo maluje vzory inspirované přírodními motivy. Výrobky jsou glazované
a mají atesty pro styk s potravinami.

Dana Štěchová /
Vánoční háčkované dekorace
Dekorace vycházejí z tradiční lidové
techniky háčkování. Duchovní a rustikální motivy jako hvězdy, andělé,
vločky nebo zvonky slouží jako sváteční dekorace. K háčkování je použita 100% bavlněná příze, po zhotovení
se předmět tvaruje pomocí formy a fixuje škrobem.

Ivana Oršová / Hadrové panenky
Hadrové panenky jsou ručně šité z kvalitních bavlněných materiálů, plněné pohankou, levandulí nebo hypoalergenním
dutým vláknem. Jednoduché motivy
připomínají hračky našich babiček.
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Pivo jako zážitek v Želivském
klášterním pivovaru
Klášter Želiv byl založen roku 1139 a prvních deset let po jeho
vzniku zde působili benediktini. Po jejich odchodu byl klášter
osídlen premonstráty, kteří sem přišli, vedení opatem Gotšalkem,
z německého Steinfeldu. Klášter za více než 870 let svých dějin
procházel obdobími velkého rozkvětu, ale také stagnace a úpadku.
Řád premonstrátů v něm však působí s přestávkami dodnes a opět usiluje o to, aby klášter prosperoval a byl centrem duchovního života, vzdělanosti, kultury a pro návštěvníky i relaxace a odpočinku.

Želivský klášterní pivovar
První zmínky o vaření piva v premonstrátském klášteře v Želivě jsou již ze 14.
století. V polovině 15. století král Jiří
z Poděbrad zkonfiskoval želivský klášter ve prospěch rodu Trčků, kteří zde
vládli více než 130 let. K dobrému tónu
v tehdejší společnosti patřilo, aby měl
feudální pán na svém zámeckém sídle dobrý pivovar. Trčkové a jejich následovníci se zřejmě vaření piva hojně věnovali, o čemž svědčí zachovaný
popis zdejšího pivovaru z roku 1617:
… Pivovar a sladovna s chmelnicemi při témž zámku hned v předhradí, všecko ode zdi dobře vystaveno
a klenuto, spilky dvě velké v zemi,
takže v létě chladno a v zimě teplé sou, světnice pro sládka klenutá,
nad tím nadevším pro chování sladův,
všelijakého obilí, též chmelů, sudů
a jiných věcí, co půdy aneb obilnice, na něž do mnoha kop košin obilí vsaditi může, to stavení jest veliké
a s nemalým nákladem vystavené,
kterémužto pivovaru domácích pšenic a ječmenu dosti spotřeba ročně
bejvá, ačby se téhož pivovaru mnohý a větší užitek, tak jakž se mimo
domácí potřebu a dolívku na vejstav
ve dvou nedělích třikrát na 30 sudů
vaří, co se užitku a pro domácí potřebu pivem bílým, též mlaty, kvasnicemi a pro dobytek pomyjemi užívá, toliko se pokládá v 1 000 kop. Při
tom sou také dvě velké chmelnice
ohrazené, na nich se chmel dobře
rodí a každého roku dosti spotřebuje
ho dost jmimo potřebu zbejvá, takové velice s týmž oužitkem mohlo by
se za ně několik set počísti, ale aby
řevu nebylo, že se všecko tak vysoko počítá, zanechávají se při pivovaru a nepokládá se nic za ně.
Vaření piva pokračovalo i po navrácení želivského panství premonstrátům.
Více než třísetletá tradice vaření piva
v klášteře Želiv byla přerušena roku

do provozu pivovaru, či víkendové zážitkové vaření piva.
Od roku 2014 je Želivský klášterní
pivovar držitelem značky VYSOČINA
regionální produkt®. V tuto chvíli patří k jeho stálé nabídce tři druhy piv:
Haštal 12, světlý ležák, Salesius 15,
světlý speciál a Jeroným 12, spodně
kvašený pšeničný ležák. Všechna piva jsou nepasterovaná
a nefiltrovaná. Kromě stálé nabídky pivovar vaří během roku také řadu speciálních piv – například pivo
Masopustní, Postní nebo Velikonoční.
Masopustní pivo je silné, použité suroviny, zejména pšeničný slad a tmavé slady v kombinaci s čtyřnásobným
chmelením podporují jak trávení, tak
i veselost. Pivo je tmavé barvy a v chuti
dominují karamelové tóny spolu s kávovými, zároveň je i sušší a jemně pikantně kořeněné a nahořklé. Postní pivo
je uvařené speciálně pro toto období,
které je i dobou střídmosti v jídle, ale
také dobou, kdy se v minulosti vařilo
zvlášť silné pivo, které dodávalo tělu
sílu a energii. Postní pivo je výjimečné nejen vzhledem, ale zejména vůní
a chutí. Plnost a tělnatost je přesně tak
vysoká, jak od piva připraveného pro
toto období očekáváme.

Klášter premonstrátů Želiv
1907, kdy byl klášter zachvácen velkým
požárem. Shořela nejen budova opatství a hospodářská stavení, ale i pivovar, který se nacházel stejně jako dnes
ve sklepení budovy opatství. Budova
opatství byla během několika let obnovena, však klášterní pivovar nikoliv.
V roce 2010 Kanonie premonstrátů
založila nový Želivský klášterní pivovar. Vznikl tak moderní zážitkový minipivovar, který nabízí nejen celou řadu
druhů piv, jak klasických ležáků, tak
i speciálů, ale také zajímavé exkurze

Želivský klášter patří ke skvostům
Vysočiny a je celoročně vyhledávaným turistickým cílem. Klášter dnes
není jen centrem duchovního a farního života, ale kromě pivovaru je zde
také hotel a své služby brzy nabídne
také restaurace. Už v minulém století byl Želiv vyhledávaným místem rekreace a odpočinku a nejinak je tomu
i dnes. Klášter se nachází 10 minut
jízdy od dálnice D1, ale svou unikátní
polohou v klidné přírodě v údolí řeky
Želivky a Trnávky poskytuje výborné
možnosti k naprosté relaxaci i aktivnímu odpočinku.
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Jan Blažej Santini a jeho
působení v Želivě
Nezapomenutelný genius loci tohoto místa začal vznikat už na začátku
12. století, kam se datují počátky kláštera a původního románského kostela.
Ten ve 13. a 14. století opětovně vyhořel a byl obnoven jako gotická trojlodní bazilika se třemi chóry a dvouvěžovým průčelím. Po zničení husity byl
obnoven znovu, ale po rozsáhlém požáru v roce 1712 se větší část kostela
zřítila a bylo nutné jej znovu postavit.
Do Želiva byl pozván významný český architekt Jan Blažej Santini, který
zde působil v letech 1714–1720 a kostel vystavěl ve svém nezaměnitelném
slohu barokní gotiky. Santiniho rukopis se vtiskl do podoby bočních věží,
mezi které je umístěna gotická monstrance, ale i do prostorové koncepce
interiéru. Kostel Narození Panny Marie je trojlodní se zavěšenými visutými
klenáky, které působí přes svou hmotnost neskutečně křehce. Stejně jako
průhledy do vrchního patra u bočních velkých oken, která Santini navrhl a využil ke hře světel uvnitř kostela. Ke kostelu přiléhá jednopatrový
konvent čtvercového půdorysu z konce 17. století, spojený patrovou chodbou s budovou opatství, přestavěnou
po roce 1907 v novobarokním slohu. Dále na západ navazuje tzv. Trčkův hrad, prostá pozdně gotická a renesanční palácová budova, upravená
po roce 1907.
V současné historii kláštera se spolu s obnovou staveb a jejich hospodářských funkcí oživuje také duchovní
a kulturní význam Želivského kláštera.
Kanonie premonstrátů zde pořádá cykly
duchovní obnovy, přednášky a kulturní akce. Každé léto se zde v létě koná
festival duchovní hudby Musica Figurata. Veřejnost si může prohlédnout prostory kláštera a některá umělecká díla
z jeho sbírek během pravidelných prohlídek. Prohlídky se konají také v pivovaru a mohou být doplněny o zážitkové vaření piva a jeho ochutnávku.
Více viz www.zeliv.eu
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Mezinárodní folklorní setkání „Gorolski Święto”
Goralské národopisné slavnosti probíhají tradičně v přírodním amfiteátru v Městském lese v Jablunkově, vždy na přelomu července a srpna. Letos se chystá už 68. ročník.

Páteční zahajovací program Nie jyny
z naszi dzichty je věnován projevům hudebního a mluveného folklóru Karpatského oblouku v jeho původní, nestylizované podobě, se zvláštním zřetelem
na region Těšínského Slezska. V rámci tohoto programu probíhá přehlídka
tradičních a unikátních lidových hudebních nástrojů, zpěváků a vyprávěčů.
Sobotní program je zaměřen na místní
soubory, zejména dětské a mládežnické, které předvádějí ve svém programu v jevištní podobě výroční zvyky
a obyčeje Slezských Goralů. Živou pozvánkou na nedělní program je přehlídka všech vystupujících souborů
a kapel na náměstí. V pravé poledne
vyjde z jablunkovského náměstí smě-

rem k Městskému lesu průvod
krojovaných skupin a alegorických vozů.
Díky tomu, že akce je
součástí Týdne Beskydské
Kultury v Polsku (cyklus
folklórních přehlídek) její
program mohl být obohacen
o vystoupení zajímavých souborů
z celého světa. Na scéně v jablunkovském Městském lese jsme tak měli příležitost spatřit, počínaje rokem 1990,
lidové soubory z Izraele, Gruzie, Číny,
Mexika, Bulharska, Německa, Nizozemska, Rumunska, Francie atd.
Neodmyslitelnou součástí programu
Gorolskigo Święto je řada doprovodných akcí. První vlaštovkou blížících

se slavností je seminář, tematický zaměřený na problematiku lidové kultury Těšínského Slezska. Populární
se již stalo sportovní zápolení v běhu
O Dzbanek Mlyka a turistickém pochodu O Kyrpce Macieja, pojato jako generační aktivity pro celé rodiny. Velké
oblibě se těší i cyklus setkání s poezií
Kawiarenka Pod Pegazem.
Po celý víkend jsou k vidění také
ukázky tradičních lidových řemesel,
rukodělných výrob, výrobních postupů a výroby ovčího sýra na salaši
Szikowne gorolski rynce. V průběhu
celého festivalu je možné ve všech tradičních dřevěnicích ochutnat speciality
goralské kuchyně jako například placki, jelita z kapustóm, bachora, bigos…
Svou specifickou atmosférou a programem se dnes festival stal známým
nejenom v celé České republice, Polsku, Slovensku, ale
i v celé řadě zemi Evropy.
V rámci festivalu proběhnou otevřené řemeslné
dílny umožňující návštěvníkům vlastnoruční vyzkoušení předváděných výrobních
postupů. Všechny informace a aktuality o festivalu se objeví na webových stránkách: www.gorolskiswieto.cz

Předběžný program:
Pátek 31. 7. 2015, od 15 hod.:
etnografický seminář (Dům PZKO),
vyhrávání lidových muzik na řebřiňácích po městě, setkání s poezií „Kawiarenka Pod Pegazem”. V 18 hod. v pří-
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rodním areálu Městského lesa předání
klíče od bran města prezidentovi festivalu. Až do 22 hod. přehlídka tradičních a unikátních lidových hudebních
nástrojů, zpěváků a vypravěčů. Od 22
hod. lidová veselice Muzykula.
Sobota 1. 8. 2015, od 15 hod.:
Výroční zvyky a obyčeje v podání folklórních souborů. Od 18 hod. Gorolský karneval, běh O Dzbanek Mlyka,
turistický pochod O Kyrpce Macieja,
výstava fotoklubu Jablunkov, ukázky
tradičních lidových řemesel, rukodělných výrob, výrobních postupů a výroby ovčího sýra na salaši Szikowne
gorolski rynce.
Neděle 2. 8. 2015, od 10 hod.:
Dopolední přehlídka muzik na náměstí. V poledne průvod všech krojovaných účinkujících, hostů a alegorických vozů, galaprogram folklorních
sborů a souborů. Ukázky tradičních
lidových řemesel, rukodělných výrob,
výrobních postupů a výroby ovčího
sýra na salaši Szikowne gorolski rynce. Večer Gorolský karneval.

TIPY NA AKCE
v Górolsku Swoboda
26. Festival PZKO 2015
30. 5. 2015 / Karviná-Fryštát
Prezentace činnosti Polského kulturně-osvětového svazu, jednoho z nejpočetnějších občanských sdružení v České republice, pro širokou veřejnost.
Více na www.pzko.cz
Mezinárodní folklorní setkání
„Gorolski Święto / Jablunkov
31. 7. 2015–2. 8. 2015
Goralské národopisné slavnosti v přírodním amfiteátru v Městském lese
v Jablunkově. Více na www.pzko.cz

Festival Polského kulturně-osvětového svazu 2015
Polský kulturně-osvětový svaz, který sdružuje Poláky žijící v České republice, je jedním s nejpočetnějších sdružení u nás. Již od roku 1964 pořádá
pravidelně festivaly, na nichž se střídavě v Třinci a Karviné můžete seznámit s bohatou činností svazu.
Organizátoři se pokaždé snaží zajistit
nejméně dvě špičková hudební tělesa
z Polska, z toho jednu kultovní hvězdu (vystupovali u nás např. Golec uOrkiestra, Lady Pank, atd.).
Letos se festival koná 30. 5. v Amfiteátru letního kina v zámeckém parku
Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě. Festival zahájí v poledne průvod
od náměstí do amfiteátru letního kina
v zámeckém parku. Programový blok
uvede vystoupení spojených polských
pěveckých sborů. V následném pásmu
se předvedou české folklórní soubory,

muziky, muzikanti, zpěváci, lidoví vyprávěči a ochotnická divadla, působící zejména v rámci jednotlivých Místních skupin a Hlavního výboru PZKO.
Vrcholem programu bude vystoupení
umělců z Polska. Kromě hlavního a vedlejšího pódia v amfiteátru letního kina
bude také připravena scéna na náměstí v Karviné-Fryštátě, na níž se budou
střídavě prezentovat folklorní kolektivy a mládežnické kapely prezentující
současné hudební trendy.
Festival budou doprovázet tři výstavy. První bude ohlédnutím za dosa-

vadními 25 ročníky Festivalu PZKO.
Druhá, soutěžní výtvarná výstava (návrh loga festivalu) představí práce dětí
z polských mateřských školek, základních a středních škol. Její vyhodnocení a ocenění nejlepších prací proběhne
v rámci odpoledního programu. Na třetí výstavě se představí Polské sdružení
výtvarných umělců.
Součástí festivalového dění bude mezinárodní vědecká konference věnována zhodnocení přínosu 50 let působení
Národopisné sekce u Hlavního výboru
PZKO pro polskou a českou etnografii.
Pestrou programovou nabídku doplní výstava rukodělných prací Klubów
Kobiet (sdružení žen) PZKO spolu
s ukázky řemesel a rukodělných postu-

pů v provedení certifikovaných výrobců z Mikroregionu Górolsko Swoboda.
Gastronomické zázemí ve vlastní režii zajistí Místní skupiny PZKO. V nabídce budou zejména speciality slezské kuchyně.

Doma v REGIONECH
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Vypravila se tedy přímo k sadařům.
Zmrzlina se stala známou široko daleko a pojízdný starý karavan zanedlouho vystřídal dřevěný stánek s veškerým
potřebným zázemím. V současnosti při-

Zmrzlina jakou
KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální
produkt® – rodinné stříbro Pardubicka svět neviděl
Venkovské okolí Pardubic, Lázní Bohdaneč a Holic je velmi malebnou krajinou plnou rybníků a luk, které střídají zachovalé dubové lesy. Ale není to
jen oblast rekreace pro obyvatele nedalekých velkých měst, jak by se mohlo zdát. Je to plnohodnotný venkovský prostor, který si zaslouží pozornost.
Žijeme v době, kdy českého spotřebitele zajímá kvalita výrobků, které
si kupuje, na rozdíl od nejnižší ceny.
Naštěstí již pominula doba, kdy si byl

spořivý Čech schopen koupit v Polsku
vyrobený sýr v německém supermarketu, protože byl nejlevnější, a netrápilo ho, že se jeho složení příliš nelišilo od směsi na výrobu plastových
lahví. Dnes už jsou mnozí ochotni vydat rozumnou peněžní částku za předpokladu, že za ni dostanou odpovídající kvalitu.

Tento trend je příležitostí i k rozvoji
venkova na Pardubicku. Chcete-li strhnout pozornost místních spotřebitelů směrem k venkovu, ukažte lidem, že zde
naleznou to, co hledají.
Tedy kvalitní výrobky
za dobrou cenu. Vysvětlete jim, že je lepší podpořit
svého souseda, než zahraniční obchodní kolos. Na základě této
myšlenky došlo k dohodě mezi třemi
MAS – Regionem Kunětické hory,
Bohdanečskem a Holickem, které daly
společně vzniknout značce KRAJ
PERNŠTEJNŮ regionální produkt®.
První certifikáty byly uděleny v únoru 2014 a značka hned od počátku zastupuje pestrou kolekci potravin i umělecko-řemeslných výrobků. Všichni
zapojení partneři vidí ve značce velký
potenciál pro rozvoj venkova, neboť neslouží jen k propagaci oceněných výrobků a produktů, ale pomáhá zviditelňovat i městečka a vesnice, z nichž
tyto dary přírody a ukázky české šikovnosti pocházejí.

Představte si horké letní odpoledne, proháníte se Polabskou nížinou. Vzduch
se tetelí horkem, nedaleko se hrdě pne
Kunětická hora se svým stejnojmenným hradem a vy vjíždíte do starobylé
vsi Kunětice. Náhle Vám do očí bleskne reklamní transparent v podobě
obří zmrzliny. No, kdo by si ji
v takovém vedru nedal? Postavíte se ke stánku, koupíte si zmrzku, jemně ji
okusíte a vaše chuťové pohárky v okamžiku vybuchnou v návalu nečekané extáze lahodné chuti.
Není se čemu divit, neboť Vám přes
ret přepadla pravá Kunětická zmrzlina
vyráběná výhradně z čerstvého ovoce.
Avšak začněme od začátku. Před několika lety nastupovala paní Pavlisová
na rodičovskou dovolenou. Vzhledem
k tomu, že je a vždy byla milovnicí
zmrzliny a chtěla zůstat i při výchově
dětí stále aktivní, rozhodla se splnit si
svůj sen a založila vlastní podnikání –
zmrzlinárnu.
Po dvou letech prodeje zmrzliny se
paní Pavlisová zúčastnila zmrzlinářské
školy s Italy a rozhodnutí do dalších
let bylo jasné. Když bydlí na venkově,
tak bude vyrábět zmrzlinu výhradně
z čerstvého ovoce a místních surovin.

byla i samostatná výrobna, která přes
léto poskytuje brigádu několika lidem.
Jedná se už o takovou malou manufakturu, neboť vše je připravováno ručně.
A zkuste si někdy sami přes noc vypeckovat 40 kilo třešní, abyste hned
další den ráno mohli na tabuli u stánku napsat červenou křídou „Třešňová“.
Kunětická zmrzka je dnes doslova symbolem Kunětic. A při posezení u zmrzliny uvidíte u stánku plakát
s usměvavou holčičkou, který hlásá,
že tato pochoutka nese označení KRAJ
PERNŠTEJNŮ regionální produkt®.

TIPY NA AKCE
v Kraji Pernštejnů
Sousedské slavnosti
8.5.2015 / Perníková chaloupka, Ráby
Zábavná akce včetně jarmarku. Více na
www.pernikova-chaloupka.cz
OBLAKA FEST / 12.–13.6.2015 / Pardubice
Rodinný festival

Zvířecí ráj
na okraji Pardubic

Dny Holicka / 20.–21.6.2015 / Holice
Reprezentační přehlídka kultury a sportu, spolků a sdružení z mikroregionu Holicko. Program pro celou rodinu.

Oázu klidu s koňmi a dalšími všedními
i nevšedními zvířaty, celou řadu atrakcí
pro děti nebo chráněnou dílnu produkující skvělé domácí mléčné lahůdky.
To všechno najdete na farmě Apolenka na okraji Pardubic v obci Spojil.
Ještě v roce 2006 byste tady narazili
jen na polorozpadlé chlévy obklopené
zarostlými loukami. Pak ale Apolenka
pod vedením Jolany Štěpánkové prošla
ambiciózní přestavbou areálu.
Postupně tu opravili budovy, přidali
stánek s občerstvením, vybudovali naučnou stezku pro děti, relax park, jedlý
les a další lákadla, která do Apolenky
přivádějí řady návštěvníků. Nemyslete si ale, že je to nějaký ranč pro zdejší
zbohatlíky. Apolenka je především hiporehabilitačním centrem. Pomáhá nemocným a sociálně vyloučeným dětem.
Těm prvním s rehabilitací a druhým

Jelenské letní slavnosti
20.6.2015 / Horní Jelení
Vystoupení hudebních a tanečních skupin, ochotnického spolku, tematické výstavy, sportovní turnaje, atrakce pro děti.
Součástí slavností je i farmářský trh.
Biojarmark / září 2015 / Chrudim
Magdalénská pouť
polovina července / Lázně Bohdaneč

prostřednictvím hipoterapie se snadnějším začleněním do běžného života.
A tím to nekončí. Pod vedením Diany
Houdové tu v chráněné dílně vyrábějí
z vlastního mléka domácí sýry, tvarohy a jogurty. Ty nesou značku KRAJ
PERNŠTEJNŮ regionální produkt®.
Domácí zvířata na statku pomáhají
předškolákům a školákům v rámci environmentální výchovy. Děti tu najdou
takovou malou zoo. Uznejte, potká snad
pardubické dítě dnes běžně kozu nebo

ovci? Ale nejsou tu jen tradiční domácí
zvířata. Setkáte se i s nosálem, lamami, velbloudy nebo papoušky.
V současnosti nabízí Apolenka celodenní vyžití pro rodiny s dětmi
i všechny milovníky zvířat a venkova.
Na okraji Pardubic byl díky píli a vůli
vybudován jiný svět, jehož možnosti
rozhodně ještě nejsou vyčerpány a je
jen otázkou času, čím své návštěvníky Apolenka dále překvapí.

Jelenské posvícení
29.8.2015 / Horní Jelení
Vystoupení hudebních skupin, ochotnického spolku, tematické výstavy, akce
hornojelenských hasičů „Roztančené
náměstí“.
Výlov Bohdanečského rybníka
konec října / Lázně Bohdaneč
Strašovské česnekobraní
poslední sobota v srpnu / Strašov
Soutěže pro děti i dospělé, občerstvení
a prodej Strašovského paličáku (česnek).

Číslo 5 / Rok 2015

Doma v REGIONECH

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®
Koordinátor: MAS Regionu Poodří, z. s. • Značka funguje od roku 2007 • Počet certifikátů: výrobky (25), služby (4)

Kurzy vaření a pečení ve znamení receptů našich babiček
V květnu 2014 se v rámci realizace projektu „Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpoľaní“ uskutečnily dva kurzy přípravy jídel
tak, jak je dělávaly naše babičky.

Kurz pečení se konal 2. května v historických prostorách Rodného domu
J. G. Mendela ve Vražném. Ještě předtím ale bylo potřeba sehnat pamětnici,
která zná staré receptury, umí dle těchto
receptur péci a pečení je pro ni koníčkem. To vše splňuje paní Milada Pohanková z Bernartic nad Odrou, která ctí tradiční recepty, které se rodině
dědí z pokolení na pokolení, a navíc
umí jejich přípravu – za pomoci sousedek a kolegyň – zajímavě předvádět.
A co se peklo? Byla to především
Bernartská hnětka – tvarohová, maková a hrušková, tedy především velikonoční koláč. Dále zelňák neboli zelový koláč. Zelí, které se dává do koláče
je upražené, bez vody, přidávají se ingredience jako cukr, skořice, zasmažka a především pepř. Povrch koláče se

posype posypkou neboli drobenkou
a skořicí a pokape se rozpuštěným
máslem. Dále se pekly pagáče, tedy
koláč ze syrového zelí, a tažený štrůdl. Všechny napečené dobroty mohli
účastníci kurzu ochutnat.
Na pečení navázal 22. května kurz
vaření v restauraci U Žabáka. Také tentokrát se účastníci seznámili s recepty našich předků. A pro malé zpestření
mistr kuchař Miroslav Šeděnka předvedl přípravu i tolik oblíbeného jídla
současnosti – steaku z pravé svíčkové.
Průvodkyně kurzem – seniorky ze
Skotnice, které i dnes vaří některá jídla našich předků, vybraly pro kurz přípravu kapra, rybí polévky a ovocného
dezertu (pro někoho spíše sladké polévky) – varmuže. Z receptů dávných
dob účastníky kurzu přenesla do sou-

Ekofarma
Šťastná koza
Se zahájením kozích porodů se ekofarma začala setkávat se zájmem o kozí
mlezivo neboli kolostrum. Farma byla
také oslovena českou firmou Betula
Pendula, která od farmářů vykupuje
kvalitní mlezivo a zpracovává z něj
doplňky stravy. Firmě se podařilo vyvinout výrobní postup, jenž umožňuje
zachovat všechny důležité účinné látky kozího mleziva.
Od ledna 2014 začaly kozí „maminy“ dostávat do krmení krmný doplněk z ostropestřce mariánského Silyfeed. Tento doplněk podporuje funkci
jater, zdravé trávení a střevní mikroflóru, má vysoký obsah omega 6 mast-

ných kyselin, chrání tělo proti volným
radikálům, podporuje reprodukci, pozitivně ovlivňuje vývoj plodu, následně i kvalitu a produkci mléka. Veškeré
potřebné množství granulí a doplňků
z ostropestřce dodává společnost IREL,
spol. s r. o. a to zdarma, za což jí patří
dík celé Ekofarmy Šťastná koza.
Farmě se podařilo zapojit do projektu „Stáže pro mladé“, ve kterém se mo-

časného jídelníčku ukázka přípravy
propečeného steaku.
A co si účastníci z kurzu vaření odnesli? Naučili se připravit kapří filátko, to znamená odborně zbavit
kapra kostí a připravit velmi
chutné řízečky na paprice.
Zjistili, jak přijít na chuť
rybí polévce lahodné chuti bez nepříjemného zápachu po rybě. A zasloužený
úspěch sklidila varmuža pro
svou snadnou přípravu z obvykle dostupných surovin.
Kurzy se konaly jako součást mezinárodního projektu spolupráce „Chuť
a vůně regionálních jídel a specialit
v Poodří a Podpoľaní“, který finančně
podpořil Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova. Nositelem pro-

jektu je MAS Regionu Poodří, partnerem pak MAS Podpoľanie, dlouhodobě spolupracující sdružení z regionu
slovenské Detvy.
Renáta Eleonora Orlíková, o.s.
Morfé, Studénka a Ing. Oldřich
Usvald, MAS Regionu Poodří
hou studenti středních a vyšších odborných škol a vysokých škol seznámit
s reálnou praxí studovaného oboru. Je
možné se hlásit na pozici Zootechnik/
ošetřovatel zvířat. Stážistou se mohou
stát žáci prezenčního studia posledního ročníku středních škol (stáž je možné absolvovat i během letních prázdnin
před nástupem do posledního ročníku)
a studenti prezenčního studia posledních 2 semestrů VOŠ a VŠ.
Proč se do projektu zapojit?
• získáte praxi v oboru, který studujete;
• seznámíte se s firemním prostředím
společnosti v daném oboru, propojíte své teoretické znalosti s praxí;
• firma, do které nastoupíte, Vám zajistí kvalitního mentora a vytvoří odpovídající podmínky pro průběh stáže;
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Spolupráce MAS Regionu
Poodří s partnerskou MAS
Podpoľanie
Při tradiční akci s názvem „Poodří
plné příležitostí“ aneb Pooderské rybářské slavnosti se ve dnech 31.10.–
1. 11. 2014, v rámci realizace projektu
spolupráce „Chuť a vůně regionálních
jídel a specialit v Poodří a Podpoľaní“, uskutečnilo setkání MAS Regionu Poodří se zástupci MAS Podpoľanie. Zástupci partnerské
slovenské MAS se zúčastnili otevření expozice „Kuchyně Moravského Kravařska“. V rámci akce, která
je neoficiálním zavíráním
Poodří, ukončením turistické sezóny, prezentovali aktivity a činnost MAS Podpoľanie včetně
výrobků, které nesou regionální značku „Regionálny produkt Podpoľanie“.
Jednalo se např. o sýry z ovčího mléka, štrúdl, škvarkové pagáče, žitný chleba, výšivky, vyřezávané dřevěné kříže. Všechny výrobky pochází z okolí
Detvy a vážou se tradicím a zvykům
tohoto zajímavého regionu. Rovněž
MAS Regionu Poodří prezentovalo své
regionální výrobce, držitelé regionální značky MORAVSKÉ KRAVAŘSKO
regionální produkt®. Někteří výrobci
se akce zúčastnili osobně, někteří pak
svými výrobky a ochutnávkou.
MAS Podpoľanie udělilo značku
„Regionálny produkt Podpoľanie“ už
20 výrobcům a poskytovatelů služeb.
Závěrečným výstupem mezinárodního projektu spolupráce MAS Regionu
Poodří a MAS Podpoľanie je publikace s původních receptů z obou regionů. Výstupy projektu budou rovněž
prezentovány na konferenci v Poodří
a Podpoľaní.
• získáte nové kontakty
• absolvujete individuální poradenství
zaměřené na potřebné dovednosti pro
vstup na trh práce
• budete mít přístup k e-learningovému kurzu;
• dostanete hrubou hodinovou mzdu
60 Kč/hodinu.
Podmínky absolvování stáže:
• stáž musí být v souladu s oborem,
který studujete;
• délka stáže je v rozmezí 1 až 4 měsíců (závisí na dohodě s poskytovatelem);
• je nutné předložit potvrzení o studiu;
• stáž je mimoškolní aktivita – probíhá ve volném čase žáků a studentů.
Více informací o projektu „Stáže pro
mladé“ naleznete na stránkách www.
stazepromlade.cz.
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Sportovní rybolov
ve Studénce
Firma DENAS spol. s r. o. provozuje sportovní rybolov v areálu sádek
ve Studénce na rybníku Nadýmač
(1,76 ha). Rybník má kapacitu asi
40 míst. Rybolov je v provozu zhruba

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

100 let rodinné tradice – vánoční
ozdoby Václava Bergera
Historie podnikání Václava Bergera z Bílé Třemešné se datuje z počátku minulého století. V této době působil Berger
jako zprostředkovatel, kupoval skleněné polotvary a zadával
je domácím dělníkům ke zpracování, výrobky naopak doručoval obchodníkům. Díky obrovské vytrvalosti překonal krizi
v roce 1908, kdy se na trhu objevily levnější výrobky z Japonska, a nevzdal se ani během první světové války, kdy byl ve svých
44 letech nucen narukovat. Podnik tehdy řídil na dálku pomocí válečných dopisů, které zasílal domů rodině.

od poloviny dubna do konce září, a to
od středy do neděle (od 8 do 18 hodin). Můžete si zapůjčit i rybářské nářadí. Prodávají se i nástrahy, vnadící směs a další pomůcky k rybolovu.
Můžete zde chytit tyto ryby:

Kapr
Průměrná velikost je kolem 50 cm
a 2,5 kg, ovšem lze chytit i kapry kolem 10–15 kg, o délce 80 až 90 cm.
Kapr se pravidelně každý týden doplňuje, průměrný počet se pohybuje
okolo 1500 kusů v rybníku.

Amur
Většina amurů má kolem 60 až 70 cm
a 3 kg, nasazeni jsou zde i amuři velcí kolem 1 metru a váhy až 15 kg!
Kromě těchto hlavních ryb se v rybníku vyskytují candát, štika, sumec,
karas, lín, tolstolobik. Z důvodu velké
návštěvnosti a hustoty rybářů na břehu nelze bohužel provádět lov dravých
ryb na přívlač a na mrtvou či živou
rybičku. Úlovky dravců jsou nahodilé. I tyto ryby si může lovící ponechat (po zvážení a zaplacení dle platného ceníku).

TIPY NA AKCE
v Moravském Kravařsku
Otevírání Poodří a pooderské koštování
16. 5. 2015 / Bartošovice
www.regionpoodri.cz
Podzimní pooderské rybářské slavnosti
listopad 2015 / Bartošovice
www.regionpoodri.cz

Některé se zachovaly dodnes:
Milá manželko a děti!

29/11 1917

S pozdravem srdečným zděluji Ti dále,
že firmy Louis Miller Ph.Sonh Lauscha,
Josef Műller a Kilian Műller upomínej
rekomando, aby zaplatili celé moje pohledávky do 8 dnů nejdéle, jinak že bych
byl nucen vymahati záležitost onu právní cestou. Dělníci pozdravuji aby hleděli co možná mně nejvíce zboží dodati. Když toho bude mítí některé hodně,
tak když se mu dá něco na přilepšenou, tak můžeš něco případně 2 haléře na tisíci mu dáti více. Jinak musíš
dělati jak sama uznáš nejlépe, odtud
to je vzdálené.
Zdraví a líbá Vás všechny na šťastnou shledanou
otec Berger
Foukaným vánočním ozdobám se začal věnovat na počátku třicátých let.
Do podniku také zapojil dva ze svých
synů. Jeden z nich, Josef, absolvoval
brněnskou techniku a stal se strojním
inženýrem, při studiu získal návod
na stříbření ozdob, navrhl bezpečnější a výkonnější hořák pro foukání skla
a do praxe uvedl snadný a dodnes nejpoužívanější způsob zavěšování vánočních ozdob pomocí vidlicového pérka protaženého krytkou. Právě on stál
za technickými inovacemi v podniku.

Mezi první vzory patřily nestříbrněné
skleněné koule malované dekorem vánočních stromečků, komet, sněhuláků
a květin podle návrhů syna Josefa. Hotové zboží putovalo nejen do vnitrozemí Evropy, ale od roku 1937 i do USA.
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a pobočku v Trotině v podobě menší
tovární budovy s plynárnou a obytným
domem, kterou vedl Jaroslav.
Obrat nastal v roce 1948, kdy byl celý
podnik včetně soukromého majetku rodiny znárodněn a podnik byl začleněn
do nově vytvořeného národního podniku Skleněná bižuterie se sídlem v Jablonci nad Nisou. Původní majitel Václav Berger musel ve znárodněném
podniku pracovat jako skladník.
Stejně tak zůstal i syn Jaroslav
v nově vzniklém sklářském
podniku, kde pracoval jako
foukač skla.
V roce 1991 zahájila vnučka Jaroslava Bergera Miroslava Juklová společně se svým
manželem opětovnou výrobu ve sklářském průmyslu. Z důvodu obtížného
a dlouhavému procesu navrácení výrobní budovy v restituci začali s výrobou v malých prostorách rodinného
domku. Obdobně jako byl úspěšný Václav Berger z počátku 20. století, dařilo
se i Miroslavě Juklové. Po několika letech s manželem koupili novou budovu
a přebudovali ji na výrobní podnik. Podařilo se jim poté překonat i těžší období v roce 2006, kdy byl podnik zcela ochromen v zahraničním obchodě,
a výroba zdárně pokračuje.
V současné době se společnost Ozdoba CZ s. r. o. soustřeďuje na výrobu vánočních, velikonočních a dárkových
ozdob. Vánoční ozdoby jsou vyráběny v několika tvarech – kromě klasických kuliček jde např. o figurky, vánoční špice nebo volné tvary. Velikonoční
výzdoba se podobá kraslicím, až na to,
že tyto jsou ze skla.
Zdroj: JUKLOVÁ, Romana. Případová studie podnikání Václava Bergera. 2010.
Foto: Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem

TIPY NA AKCE
v Podkrkonoší
Svatojakubské trhy lidových řemesel
25.7.2015 / Miletín
Jarmark lidových řemesel v Miletíně.
www.miletin.cz
Slavnosti Hořických trubiček
19.9.2015 / náměstí v Hořicích
Jarmark lidových řemesel a regionálních
výrobků. Trubičkové a dětské soutěže.
Na závěr dne ohňostroj. www.horice.org

Václav Berger dokázal vybudovat prosperující podnik a udržet se na trhu,
aniž by se stal členem státem podporovaného zdobínského družstva.
Po druhé světové válce zažíval Václav
Berger příznivý vývoj, zboží se vyváželo do celého světa a podnik vlastnil
dvě provozovny – hlavní závod v Bílé
Třemešné, který vedl Emil Berger,

Slavnosti Holovouských malináčů
3.10.2015 / Holovousy
Jarmark s vyhodnocením soutěží O nejchutnější jablečný moučník a O nejlahodnější holovouský malináč. Večer
ohňostroj, od 20 večerní zábava.
www.holovousy.cz
Vánoční adventní trh v Hořicích
8.11.2015 / Hořice / www.horice.org
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ZÁPRAŽÍ originální produkt®
Koordinátor: MAS Říčansko o. p. s. • Značka funguje od roku 2012 •
Počet certifikátů: výrobky (23), služby (6)

Pojďte objevit poklady
malebného venkova za Prahou
Kolébkou značky ZÁPRAŽÍ originální produkt® byla v roce 2012
oblast Říčanska. Od léta 2014 značka lemuje pomyslný prstenec
Prahy až k břehům řeky Vltavy u Vraného nad Vltavou. V názvu se skrývá slovní hříčka, která je odvozeninou od kraje „za Prahou“. Region, kam patří i oblast Ladova kraje, je stále vyhledávanějším
místem k trávení volného času. Přijeďte se podívat a odvezte si místní výrobky, které jinde neseženete.

Co ochutnat
Oblíbenou zastávkou je pivovar Kozel
ve Velkých Popovicích. Tamější černé
pivo, vyráběné podle originální receptury, se může pochlubit jedinečností,
lahodností a též i certifikátem značky
Zápraží. Milovníci pečiva zajisté ocení Škvarkovou placku Laguna z psárské pekárny, na jejíž výrobě se podílejí
zdravotně postižení klienti stejnojmenného chráněného bydlení. Každého si

Hmyzí šperky z ateliéru Kudlička

výrobna uzenin v Modleticích. Jedním
z jejich top výrobků je Tlačenka speciál a ceněné jsou i Říčanské klobásy.
Pro ty, kdo dávají přednost sladkému
mlsání, máme na Zápraží Kulíškovy
dobroty – zavařeniny a sirupy inspirované starými recepty našich předků.
Ochutnat můžete i ovocné pochoutky
a extra džemy paní Bečanové. Mnichovické perníky z dílny paní Bělinové si našly cestu do řady domácností.
Její zručnost a trpělivost je opravdu
obdivuhodná.
Značku ZÁPRAŽÍ originální produkt®
nese i zdravá Cereální snídaně Dobrá
vláknina od firmy Bonavita, která je
nejlepší s bílým jogurtem. Osvěžující
čaj z lipových květů podávaný s pampeliškovým sirupem můžete ochutnat i zakoupit na statku ve Svojeticích.

Čím potěšit

Marmelády Kulíškovy dobroty

získá pro svoji poctivost a chuť. Pověstné jsou i výrobky říčanského pekařství pana Frydrycha mající v regionu letitou tradici.
Masné výrobky, u nichž je kvalita
na prvním místě, produkuje Zámecká

Do 50. let minulého století se můžete vrátit v ateliéru ve Svojeticích, který nabízí stylové retro šaty. Paní Izsák
tím přibližuje módu našich babiček
současné generaci. Střih šatů je tvořen na základě dobových fotografií či
dalších pramenů.
Tradiční doplňky do domácnosti –
chňapky, zástěrky či sáčky na potraviny – šije paní Velhartická. Pěkné jsou

i polštáře, které užije skutečně každý.
Ozdobné kabelky pro každou příležitost tvoří již několik let paní Graclíková, co kus, to nezaměnitelný originál. Hedvábné ručně malované šátky
od paní Jeníčkové jsou jedinečným
módním doplňkem pro všechny
příslušnice něžného pohlaví.
Šátky putují po celém světě a dostaly se i za oceán.
Obdivuhodnou trpělivost má i paní Kudličková,
které pod rukama vznikají
pozoruhodné hmyzí šperky
a ornamentální brože, náramky,
náhrdelníky, náušnice nebo ojedinělé
spony na šátky. A to není v oboru bižuterie všechno, zpracování polymerových hmot dovedly téměř k dokonalosti paní Podskalníková a Nemravová.
Turkovická keramika ze samého srdce Ladova kraje je dílem paní Pudíkové. Hrnečky a další předměty mají milé
venkovské motivy. V nedalekých Hrusicích vyrábí nejen o svátcích jara nápaditě dekorované Hrusické kraslice
paní Koudelková.
Levandulové panenky, které provoní například šatník a jsou také milým
dárečkem, vyrábí paní Eismannová.
Rozličné háčkované dekorace jsou
výsledkem zručnosti paní Pokorné.
Drátenické výrobky ve špičkovém
provedení nabízí člen cechu dráteníků pan Dunaj. Své příznivce si najdou
i kované upomínkové předměty pana
Štafka a poctivý proutěný košík nejen
na houby dostanete od košíkáře pana
Čížka.
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Oáza Říčany – kongresové a sportovně-relaxační centrum

zámek Berchtold v Kunicích nabízí
krásné pokoje s mnoha dalšími službami včetně víkendových akcí pro celou rodinu. Stylový srub můžete najít
na Šibeničním vrchu u Mnichovic, kde
v zimě funguje i kratší sjezdovka. Přímo v Říčanech můžete pohodlně složit hlavu v hotelu Pavilon či v kongresovém a sportovně relaxačním centru
Oáza Říčany. Máte-li rádi sladké, určitě nemůžete minout Cukrářský salon
S+L na dohled z říčanského náměstí.
A co mají všichni výše uvedení výrobci a zařízení společného? Ano, jsou
držiteli certifikátu regionální značky
ZÁPRAŽÍ originální produkt®.
Přijet můžete jen tak, nebo na některou z řady pravidelných a hojně navštěvovaných akcí. Na viděnou se těší tým
MAS Říčansko, www.mas.ricansko.eu.

TIPY NA AKCE
na Zápraží
Festival řemesel a slavnosti bylinek
25.4.2015 / Říčany
www.mas.ricansko.eu
Cesta kocoura Mikeše a Pohádkové
Hrusice / 30.5.2015 / Hrusice
www.laduv-kraj.cz
Den Kozla
13.6.2015 / Velké Popovice
www.pivovar.kozel.cz
Mariánská pouť
15.–16.8.2015 / Mukařov
www.mukarov-sko.cz
Retro šaty z ateliéru ve Svojeticích

Kam na výlet
V malebném venkově za Prahou můžete bez obav strávit i několik dnů. Stačí si jen vybrat, zda dáváte přednost
vesnickému koloritu, zámecké noblese, nebo zázemí pro sportovní aktivity
všeho druhu. Na Klokočné v penzionu
a restauraci U koně vás čekají pokrmy
věhlasného kuchaře pana Sapíka. Hotel

Po stopách kocoura Mikeše
19.9.2015 / Mnichovice
www.mnichovice.info
Festival „Řekni Ř“
28.9.2015 / Říčany / www.ricany.cz
Festival řemesel a jablečné slavnosti
3.10.2015 / Strančice
www.mas.ricansko.eu
Čertovský rej
5.12.2015 / Říčany
www.mas.ricansko.eu
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Co nového v REGIONECH
díky úspěšným projektům podpořeným z Programu rozvoje venkova

Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova České republiky 2007 –2013 (PRV) je prostředkem pro získání finanční podpory poskytované Evropskou unií
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD)
a jako jeden z nástrojů politiky

rozvoje venkova přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelnému řízení přírodních zdrojů, k opatřením v oblasti
klimatu a k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí.
Na následujících stránkách před-

stavujeme ukončené projekty, které
přispěly ke zkvalitnění života ve venkovských regionech ČR. Část z prezentovaných projektů svým zaměřením odpovídá i některým z priorit
PRV pro období 2014 –2020 a mohou tedy poskytnout potenciálním zájemcům o dotace inspiraci

pro jejich budoucí vlastní aktivity.
Bližší informace k aktuální podobě
k PRV naleznou zájemci na www.
eagri.cz/Dotace. Představené projekty byly realizovány v rámci Osy IV
Leader, opatření Realizace místní
rozvojové strategie a Realizace projektů spolupráce.

Via Bohemica (Česká cesta)
Projekt číslo:
12/015/4210b/564/000015
Žadatel:
MAS Moravský kras z. s.
Výše dotace: 643 320,- Kč
Celkové výdaje na projekt:
1 952 300,- Kč
Projekt Via Bohemica vytvořil společný marketingový model rozvoje
místního podnikání a venkovského
cestovního ruchu kdysi společného
středoevropského kulturního a hospodářského prostoru.
Via Bohemica byla významnou
starobylou obchodní cestou, spojující Prahu s Budínem, přecházející územím projektových partnerů.
Na projektu spolupracují místní akční skupiny MAS Moravský
kras z.s., MAS Stará Čierna voda
a MAS Dudváh.

* Via Bohemica
Trasa této významné obchodní
cesty Praha–Budín byla vytyčena
na dvoustranném jednání českého krále Jana Lucemburského
a uherského krále Karola I.
Roberta na přelomu let 1335
a 1336. Na ochranu obchodní
cesty byla vybudována síť pevností a strážních hradů. Na celé
trase byl zakázán výběr cla a mýta,
obchodníci měli volný a bezpečný
průchod.

Cílem projektu Via Bohemica
je podpora přeshraniční spolupráce a výměna zkušeností, hospodářský rozvoj a vzájemná propagace území i prostřednictvím regionálních značek.
MAS Moravský kras již od roku
2006 vyvíjí aktivity v podpoře marketingu místních produktů správou
a udělováním regionální značky
MORAVSKÝ KRAS regionální pro-

Z vystoupení folklórních souborů v zámeckém parku Zámku Blansko na prvním festivalu Via Bohemica.

ským a řemeslnickým jarmarkem
na Zámku Blansko a 1. Farmářský a řemeslnický trh v Tomášikove spojeným s odborným seminářem pro zemědělce.
Zajímavé jsou také publikace Via
Bohemica, informační brožury, filmový cestovatelský průvodce po Vie
Bohemice, odborné semináře o přesdukt®. V rámci projektu byla zavedena regionální značka také na území
slovenských projektových partnerů.
Stávající systém se v Moravském
krasu rozšířil o certifikaci poskytovatelů služeb (ubytovacích a stravovacích služeb a dalších turistických
služeb pro návštěvníky). V rámci
projektu vzniklo také 20 nových zážitkových produktů a 15 produktových balíků.
Mezi nejzajímavější a nejviditelnější výstupy projektu patří 1. Festival Via Bohemica spojený s farmář-

Jeden z produktů nesoucí značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®.

Ukázky staromaďarských bojových umění
a jurty, Kmeň ZELE, Dolné Saliby.

hraničním marketingu partnerských
regionů v kontextu Vii Bohemiky,
analýza výrobců produktů a poskytovatelů služeb či manuál pro udělování a používání regionální značky
výrobků, produktů a služeb ve vymezeném regionu.
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Ekocentrum DOTEK – panely pro stálou expozici
Projekt číslo:
13/018/41200/191/001185
Žadatel:
Středisko ekologické výchovy
SEVER
Výše dotace: 153 000,- Kč
Celkové výdaje: 170 000,- Kč

DOTEK – Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury je název památkově chráněného areálu barokní fary
v Horním Maršově, která je od roku
2002 ve vlastnictví Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory –
SEVER. Toto sdružení faru v průběhu jedenácti let kompletně zrekonstruovalo a s pomocí řady dotačních
titulů proměnilo v ekologicky šetrný
dům. V areálu je návštěvnické centrum, které poskytuje základní informace k ekologii a krajině východních
Krkonoš. Uvnitř budovy je interaktivní expozice Fara na Dotek, dílny pro

tradiční řemesla, seminární místnosti,
klubovna, knihovna, kuchyně, jídelna a pokoje pro hosty. Okolo objektu se rozprostírá zahrada plná tradičních druhů stromů a bylin, v těsném
sousedství pak hospodářství s domácími zvířaty.
Interaktivní expozice Fara na Dotek
vznikla v roce 2012 s podporou Programu rozvoje venkova. Deset umělecky ztvárněných panelů umístěných v dolní síni budovy prezentuje
kulturní a přírodní zajímavosti, rarity a kuriozity s vazbou na místní historii. Panely provokují, zpochybňují
naše zavedená myšlenková schémata a zároveň upozorňují návštěvníky
na existenci, činnost a důležitá témata, jimiž se zabývá SEVER. Výstava
nenásilnou formou seznamuje se základními pravidly chování v horách
a ve zvláště chráněném území Krkonošského národního parku. Informace, určené především – ale nejen –
mladším návštěvníkům, jsou zprostředkovány hravou formou, která
diváka vybízí, aby si s panely hrál

a dotýkal se jich (otevíral okénka,
pořizoval zápisky). Návštěvník má
dokonce možnost sestavit si vlastní
krabičku poslední záchrany, která mu
pomůže na jeho osobní pouti po Krkonoších i dalším životem.

Předmětem projektu realizovaného ve spolupráci s Místní akční
skupinou Opavsko bylo pořízení
kapacitního pasterizačního zařízení na zpracování čerstvého mléka
pro výrobu sýrů a dalších výrobků. Toto zařízení přispělo ke zvýše-

ní efektivity vlastní výroby a k lepšímu využití stávající pracovní síly
v celém spektru výrobního procesu mlékárny. Sýry z farmy Klokočov obdržely v roce 2014 certifikaci značkou OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®.

Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům
Projekt číslo:
14/020/41200/180/000179
Žadatel:
Vítkovská zemědělská s. r. o.
Výše dotace: 179 750,- Kč

koz a krav chovaných v ekologickém režimu hospodářství. Mléko je
určeno k výrobě zejména sýrů, tvarohu a dalších mléčných produktů.
Místní produkty jsou zpracovávány
tradičními ručními postupy.

Celkové výdaje na projekt:
359 500,- Kč

Vítkovská zemědělská s. r. o. působí
v drsné a krásné podhorské krajině Oderských vrchů od roku 1997.
Zde hospodaří na téměř 2500 ha zemědělské půdy.
Na farmě chovají koně, zajímavé je především plemeno Slezského norika, dále více než 500 krav,
přes 150 ovcí a více než sto koz.
Společnost nově zavádí mlékárenskou výrobu v provozovně Františkův dvůr a zpracovává čerstvě nadojené mléko od svých dojných ovcí,

Kapacitní pasterovací zařízení na zpracování
čerstvého mléka v provozovně Františkův dvůr.
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Venkovská tržnice III
Projekt číslo:
11/013/4210a/232/000018
Žadatel:
Občanské sdružení MAS
KRAJINA SRDCE
Výše dotace: 443 268,- Kč
Celkové výdaje na projekt:
499 480,- Kč

neziskových organizací, katalog podnikatelů, bazar – inzerci a e-shop.
Elektronický systém je pro ty, co
nemají přístup k internetu, doplněn ve všech obcích MAS o vitríny, kam se informace prostřednictvím lokálních administrátorů vkládají v tištěné podobě.

Po stopách prapředků
Projekt číslo:
11/013/4210a/564/000048
Žadatel:
MAS Dolní Morava

pravěká sídliště a život starých kultur přiblíží tři naučné stezky v okolí
obcí, které prosluly svými archeologickými nálezy – Hluboké Mašův-

Výše dotace: 2 680 380,- Kč
Celkové výdaje na projekt:
2 978 200,- Kč

Po stopách prapředků, tedy pravěkých
kultur, se můžete vydat na západním
Znojemsku a na Podluží díky společnému projektu místních akčních skupin Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko a MAS Dolní Morava. Oba regiony spojuje četné osídlení od starší
doby kamenné.
Osídlení území je v projektu mapováno od paleolitu po Velkou Moravu. Na západním Znojemsku vám

Do informačního systému Venkovské tržnice zaměřeného na podporu místních akcí a lokální ekonomiky je zapojeno již 12 místních akčních skupin. Jedná se o internetový
informační systém, který obsahuje
kromě databáze pravidelně aktualizovaných akcí a aktualit také katalog

Strana 3

ky, Boskovštejn a Vedrovice. Na dolním toku Moravy, v Lanžhotě, pak
najdete malou archeologickou expozici ve věži kostela.
Společná publikace a také elektronická databáze „Po stopách prapředků“ přibližuje pravěká období
popisem doložených lokalit v území
obou místních akčních skupin. Tato
veřejně přístupná databáze je potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu
a rozšiřuje nabídku pro návštěvníky obou MAS.
www.mas-dolnimorava.cz/prapredci

Turisticko-naučná stezka
Krásné vyhlídky
Projekt číslo:
12/016/41200/057/001138
Žadatel:
Klub seniorů Mnichovice
a okolí
Výše dotace: 494 100,- Kč
Celkové výdaje na projekt:
599 000,- Kč

Projekt turisticko naučné stezky
Krásné vyhlídky vznikl jako společný záměr tří obcí: Mnichovic, Struhařova a Klokočné.

Původním plánem bylo obnovit
historické pěší cesty, které jsou spojnicemi mezi těmito obcemi, a zlepšit doprovodnou zelení ekologickou
stabilitu kdysi zcelených polí.
Vyjímečností projektu jsou zastavení s malebnými výhledy do Středočeského kraje – „Krásné vyhlídky“.

Trasa stezky je realizována po původních historických stezkách, je
dlouhá přibližně 9 km, tvoří okruh
začínající na nádraží v Mnichovicích a má cca 150 metrů převýšení.

Je využívána jak pro pěší turistiku,
tak upravována v rámci aktivit Ladovská zima i jako běžkařská trasa.
Zahrnuje celkem devět příjemných
odpočinkových zastavení.
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Modernizace moštárny
Projekt číslo:
12/016/41200/124/000700

mošťárny a rozšíření nabídky produktů.

Balení kysaného zelí II.
Projekt číslo:
11/014/41200/124/001458
Žadatel:
Zemědělské družstvo
Podchlumí, Dobrá Voda

Žadatel:
Fruitstrue s. r. o.
Výše dotace: 103 870,- Kč

Výše dotace: 450 000,- Kč

Celkové výdaje na projekt:
249 778,- Kč

Projekt byl zaměřen na rozšíření linky na výrobu ovocných šťáv v provozovně v Ostroměři. Předmětem
projektu bylo pořízení pasírky s čerpadlem pro zpracování peckového
ovoce (třešní, višní, švestek) a uzavíračky lahví. Realizací tohoto projektu došlo ke zkvalitnění zázemí
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Celkové výdaje na projekt:
1 373 280,- Kč

Lahodné mošty poctivé ovocné
chuti firmy Fruitstrue nosí certifikát
Podkrkonoší regionální produkt®.
Obsahují čistou přírodní 100% šťávu bez přidání cukru.

Tento projekt byl zaměřen na nákup soustavy strojů (balícího stroje
a dávkovače) určených ke kvalitnímu a spolehlivému balení známého
kysaného zelí dodávaného na trh pod
značkou Dobrovodské kysané zelí
bílé a červené. Produktu byl udělěn certifikát Podkrkonoší regionální produkt®.

Výsledkem projektu bylo zavedení
nové technologie balení a dávkování kysaného zelí a tím došlo ke zvýšení efektivnosti práce zaměstnanců
ZD Podchlumí.

Pořízení technologie chlazení do skladu
zemědělských komodit
Projekt číslo:
13/018/41200/124/000583/1
Žadatel:
Ing. Jan Kučera

jednotky, rozvodů a ovládacího zařízení. Pořízením této technologie
se zkvalitnil proces chlazení ovoce,
u kterého tím dochází k významné-

mu prodloužení jeho konzumní zralosti, čímž žadatel zvýšil svoji konkurenceschopnost na trhu a odbyt
kvalitního ovoce z vlastní produkce.

Výše dotace: 199 375,- Kč
Celkové výdaje na projekt:
488 538,- Kč

Projekt zahrnoval pořízení technologie chlazení do skladu zemědělských komodit v podkrkonošské obci
Konecchlumí.
Technologie chlazení se skládala ze dvou výparníků, kondenzační

Jablka Ing. Jana Kučery jsou pěstována v režimu integrované ochrany s minimálním používáním chemických přípravků. Sady se nacházejí
v obci Konecchlumí na jihozápadním
úpatí hřebeme Chlumu. V sortimentu jsou zastoupeny letní, podzimní
i zimní odrůdy. Výrobce je držitelem certifikátu Podkrkonoší regionální produkt®.

Doma v REGIONECH
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ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®
Koordinátor: MAS Železnohorský region, o. s. • Značka funguje od roku 2012 • Počet certifikátů: výrobky (53)

Oceněný systém spolupráce při odbytu
lokální produkce v Železných horách
Od roku 2011, kdy se Železnohorský region stal členem Asociace regionálních značek ČR (ARZ), udělil právo užívat regionální značku ŽELEZNÉ HORY regionální produkt® již 53 místním výrobcům z území MAS Železnohorský region a MAS Chrudimsko. To je vzhledem k relativně menší
rozloze v porovnání s ostatními regiony v ARZ úspěch svědčící o dobré
vůli k vzájemné podpoře mezi místními lidmi.

Lhotka ve Žlebských Chvalovicích.
Naše restaurace nezapomínají
ani na návštěvníky s potravinovými alergiemi a připravují označování jídel
od bezlepkových po bezlaktózové.
Mezi našimi certifikovanými výrobci jsou i subjekty
provozující zdravé jídelny, kde
se také pro přípravu pokrmů využívají
ve velké míře lokální suroviny. Kruh
zdraví a Zdravíčko jsou dvě jídelny
v Chrudimi, kde je dobré se zastavit
pro žitný kváskový chléb či kváskový
celozrnný koláč a samozřejmě chutně
a zdravě poobědvat. Co může být lepšího, než si dát jídlo z místních surovin, které si můžete nakoupit i na doma,
a zapít jej vodou se sirupem z místních
plodin. Přijďte ochutnat…
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ti sami vyzkoušet, vše ochutnat, a tak
se přesvědčit, že každé práci se musí
dát určitá péče a kvalita, aby se výrobek povedl a poté mohl dobře sloužit
nebo chutnat.
Především děti si užily den. Jejich
ruce nesly postupně stopy vosku, vlny,
slámy, prejtu či mouky.
Díky krásnému počasí a přátelskému prostředí Choltický zámecký areál praskal
ve švech. Za zvuků lidové
hudby a moderování pana
zámeckého kastelána byl
celý den naplněn aktivitami.
Návštěvníci využili i možnost
procházky v přilehlé Choltické oboře a prohlídky zámeckých expozic.
Když byli znaveni procházkami či výrobou vlastních výrobků, pochutnali si
v zámecké restauraci na místních certifikovaných specialitách z regionálních surovin.

Cesta produktu ke spotřebiteli
je dlouhá a spletitá
Od r. 2012, kdy byla oficiálně zahájena certifikace výrobků, se podařilo
podpořit odbyt místní produkce řadou
speciálních aktivit nad rámec povinností vyplývajících z členství v ARZ.
Byla vydána sada propagačních materiálů včetně mapy s označením působišť
jednotlivých výrobců a popisem jejich
nabídky, uspořádána putovní výstava
po regionu, prezentace v Senátu ČR,
nabídnuta možnost volného prodeje při
akcích v regionu či zapojení do tzv.
bedýnkového prodeje. Je velikým přínosem, že některé z aktivit, jako např.
Gurmánskou stezku, si navrhli a realizovali sami výrobci. A právě možnost
vzájemné spolupráce v rámci systému certifikace ARZ prostřednictvím
jednotlivých regionálních koordinátorů uvádějí místní výrobci jako největší
přínos pro zkvalitnění jejich nabídky.
Za služby destinačního managementu, podporu
rozvoje cestovního ruchu regionu a zapojení regionálních
výrobců do společných turistických
nabídek (např. Gurmánská stezka)
získala MAS Železnohorský region
prestižní označení „Q“, které symbolizuje držitelství certifikátu I. stupně Českého systému kvality služeb,
jehož garantem je Ministerstvo pro
místní rozvoj. MAS ŽR obdržela
toto ocenění jako první svého druhu (MAS) v ČR!
Držitelé regionální značky jsou velmi zajímaví a aktivní lidé a za pozor-

nost stojí všechny jejich produkty. Jedná se o pestrou skladbu základních
plodin (brambory, med, hovězí či jehněčí maso, ovoce), výrobků z přírodních surovin (medovina, mléčné výrobky, pivo, mléko, těstoviny, koláče,
pečená žebra, sirupy, farmářská kuřata, kovářské, dřevořezbářské a keramické výrobky) či výrobků s motivem či
vztahem k regionu (pletené výrobky
z proutí a pedigu, paličkovaná krajka,
ekologické přípravky, malba na hedvábí, krajkovaná kresba, pracovní oděvy)
a mnoho dalších zajímavých produktů.
Sami výrobci mají možnost prodávat
své výrobky na celé řadě míst v regionu. Krom jarmarků a akcí pořádaných
místními subjekty si je můžete zakoupit např. v prodejně regionálních výrobků Heřmánek v Heřmanově Městci,
ve Venkovském muzeu v Kovářově či
ve stálé prodejní expozici v kanceláři
MAS v Multifunkčním centru v Heřmanově Městci. Některé výrobky si
můžete také objednat formou bedničkového prodeje, kdy jsou vámi vybrané
výrobky dle sezónní nabídky na internetu připraveny od místních producentů a dovezeny přímo k vám domů (viz
www.ekobedynky.cz).
V mnoha místních restauracích v regionu můžete ochutnat certifikované
speciality, na které jsou mnohdy použity lokální suroviny. Týká se to např.
Zámecké restaurace Choltice, Hotelu
Šustr v Nasavrkách, Penzionu U Čtyřlístku v Hořelci u Seče, Mladotického mlýna v Mladoticích u Ronova nad
Doubravou nebo Penzionu Žlebská

Na počátku je aktivní producent. Ten
je osloven místním koordinátorem nebo
sám přichází se žádostí o certifikát.
Po splnění všech kriterií je výrobci
slavnostně předán certifikát. U nás ale
následuje zapojení nového producenta
do „rodiny“ již certifikovaných výrobců a členů MAS. Zde se aktivní výrobci potkají a mají prostor pro zapojení
do přirozené spolupráce. „Já umím to,
ty toto, a když to propojíme, máme novou zajímavou nabídku pro naše zákazníky.“ Takto vznikají aktivity výrobců
a koordinátor – MAS Železnohorský
region – poskytuje pouze technickou
podporu. Příkladem za všechny je naše
Gurmánská stezka. Další fáze spolupráce je v provázanosti míst odbytu produktu. Místní produkt – restaurace,
obchod či bedničkový prodej – místní
koncový zákazník či návštěvník. Toto
je přirozený uzavřený kruh, který povzbuzuje lokální ekonomiku a zajišťuje její udržitelnost.

Choltické
podzimní slavnosti
Dne 28. září 2014 se uskutečnil první ročník další akce, která má za cíl
šířit dobré jméno tradice a kvality
místní výroby a podpořit tak rozvoj lokální ekonomiky.
MAS Železnohorský region společně
se Zámkem Choltice, partnerem Asociací regionálních značek a za finanční
podpory firmy BAUSET CZ, a. s. připravila premiérovou akci tak, na níž
si mohli návštěvníci veškeré činnos-

Pokud jste nemohli či zaváhali s účastí, tak vězte, že v roce 2015 ve stejný
den se vám brány zámeckého areálu
v Cholticích opět otevřou a vy budete moci poznávat další tajemství, chutě a vůně místních výrobků …
Objevujte při svých výletech po Železnohorském regionu a Chrudimsku
lokální produkty, jejich specifika, kvalitu a tradici, buďte vítáni i vy.
Kateřina Korejtková,
koordinátor aktivit MAS ŽR

TIPY NA AKCE
v Železných horách
Dny Železnohorského regionu
17.–19.4.2015
Tradice Železnohorského regionu
13.6.2015 / Akce v areálu rozhledny Barborka v Horních Raškovicích u Svinčan
Festival keltské kultury Lughnasad
31.7.–1.8.2015 / Nasavrky
Mladotické kejklování
21.–22.8.2015 / Mladotický mlýn
Babí léto na Železných horách
18.–19.9.2015 / Autokempink Konopáč
Choltické podzimní slavnosti
28.9.2015 / Zámek Choltice
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MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®
M
Koordinátor: MAS Moravský kras, z. s. • Značka funguje od roku 2006 •
Počet certifikátů: výrobky (27), služby (15), zážitky (2)

Je třeba naslouchat příběhům
„Bylo jednou jedno království…“ Takto začíná celá řada pohádek. Že podobná království patří jen do dětské fantazie? Ale kdepak! V Moravském
krasu vás rádi přesvědčí o opaku.

Sobota 5. dubna 2014 se totiž stala
dnem, kdy bylo založeno Pohádkové
království šneka Krasíka. A jak zaznělo
v Senetářově během slavnostního ceremoniálu, provázejícího vyhlášení této
pohádkové říše, království má spojovat všechny, kdo mají smysl pro humor

a dobrodružství: děti, mládež i dospělé, a vůbec všechny, kteří si zachovávají ducha věčného mládí.
Principem celého projektu je poznávat společně se šnekem Krasíkem
Moravský kras prostřednictvím pověstí a pohádkově laděných příběhů a při-

Pohádkové příběhy šneka Krasíka
přibližují čtenářům Moravský kras
Nejen dětem, ale i dospělým je určená nová pohádková knížka, která
vznikla v Moravském krasu. Jmenuje se Dobrodružství šneka
Krasíka a jejím autorem je
slovenský spisovatel Slavomír Szabó.
To mi povězte. Jak
se stane, že slovenský spisovatel napíše knížku pohádek
z Moravského krasu?
To je trochu delší historie.
Dostal jsem na Slovensku nabídku,
abych sesbíral příběhy a udělal knížku
pohádek. A jelikož tamní Místní akční
skupina Kras spolupracuje s vaší Místní akční skupinou Moravský kras, rozhodli jsme se udělat projekt zrcadlově.
Bylo to pro vás hodně náročné?
Byl jsem u vás dvakrát. Seznámil
jsem se s okolím, získal materiály, které jsem potřeboval nastudovat, a sbíral
příběhy, které jsou zajímavé a při správném stylistickém zpracování vhodné pro
děti. Moravský kras pro mě není úplně
neznámé místo. V minulosti jsem dělal

reportáže z jižní Moravy a s rodinou
jsem tady byl jednou i na dovolené.
To ale samozřejmě na napsání knížky
nestačí. Musíte vycházet z místní historie a etnologie. Bylo to
studijně velmi náročné. Někdy mně pomohly obecní
úřady, jinde místní lidé.
Hlavně od starších
lidí jste se určitě dozvěděl spoustu důležitých věcí?
Když chcete komunikovat
se staršími lidmi, musíte mít trpělivost,
umět jim naslouchat. Je běžné, že vám
babička dvě hodiny povídá o tom, jak
ji bolí nohy, ale pak vám během pěti
nebo deseti minut řekne příběh, po kterém máte chuť se roztancovat. A právě takový příběh může bezejmenné
místo změnit na historickou krajinu.
Znám lidi, kteří už moc nechodí, jen
sedí na lavičkách, ale v jejich hlavách
jsou tak významné hodnoty, které mohou přinést doslova historický převrat.
Pojďme ke knížce. Můžete ji budoucím čtenářům trochu představit?

vést tak do regionu více návštěvníků, zejména rodin s dětmi,
neboť těm je pohádkové putování s Krasíkem určeno
především.
Díky projektu spatřila
světlo světa poutavá knížka Dobrodružství šneka Krasíka, která obsahuje devět pohádkových příběhů z pera Slavomíra
Szabó, jejichž děj je zasazen do obcí
a měst krasové oblasti. Ti, kteří nechtějí příběhy pouze číst, ale zatouží zažít
jejich atmosféru na vlastní kůži, mohou navštívit některou z dvanácti pohádkových kanceláří a získat pohádkové razítko do svého cestovního pasu.
Za příslušný počet razítek budou malí
sběratelé odměněni pěkným dárkem.
Mimo to ale bude projekt království
spojen i s dalšími aktivitami: kulturními akcemi zaměřenými na dětského
návštěvníka nebo vzdělávacími programy pro poskytovatele služeb cestovního ruchu.
Chybět nemůže ani geocachingová
hra, či přehledný internetový průvodce po pohádkovém království na stránkách www.krasko.info.

V knize je deset pohádek, které se vážou k devíti místům. První objasňuje,
kdo je šnek Krasík a jak získal svoje nadpřirozené schopnosti. Krasík je
vlastně původně obyčejný šnek, který
spadne do jeskyně. Tam ho najde trpaslík, který mu nechtěně předá kouzelnou moc. Krasík poté vyleze z ulity
na různých místech, v různých dobách
a stane se svědkem různých událostí.
Kde všude se příběhy odehrávají?
Na Macoše, ve Sloupě, v Blansku,
na Čertově hrádku poblíž Olomučan,
v Jedovnicích nebo v Rájci-Jestřebí. Je
na čtenáři, aby si našel, kam jsou příběhy zasazené a kde se odehrávají.
Pro jakou věkovou kategorii
je kniha určená?
Používal jsem stylistiku,
která je blízká dětem od předškolního věku až po 10 let. Ale
myslím, že díky konkrétním místům, kde se příběhy odehrávají, má
kniha potenciál zaujmout i starší čtenáře. Ale musejí přijmout to, že je psaná hlavně pro děti.
Hlavním hrdinou knihy je šnek Krasík. Jste jeho duchovním otcem?
Slimáka Kraska, po vašem šneka
Krasíka, jsem vymyslel, když jsem
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připravoval knihu na Slovensku. Slovo Kras vlastně obě místa spojuje, což
je ideální stav. Rád bych řekl, že není
uvedené, kde jeho příběh začíná. Jestli u vás nebo u nás. Hledání jeskyně,
kde se propadl, je ještě dlouhý proces.
Na jaké další postavy se mohou
čtenáři těšit?
Krasík se jednou probudí
v 17., podruhé ve 20. století. Proto se vedle něj objevují i další postavy. Ale
on je dominantní, on ‚proplouvá‘ všemi příběhy. Snažil jsem se, aby v každém byla
jiná pohádková postava, ale ve vašem
kraji je mnoho příběhů o čertech, takže jsou tam hojně zastoupení. Ale víc
už bych prozrazovat nechtěl. Ať si každý knížku přečte a uvidí.

Říkal jste, že kniha nemá jen čtenářský rozměr, ale je také velmi důležitá z hlediska rozvoje turistického ruchu. Můžete to trochu více přiblížit?
Filozofií projektu je, aby se každý
příběh odehrával na určitém místě, které může čtenář navštívit, kde si může
na něco sáhnout. Ať už je to architektonický nebo přírodní prvek. Kniha je
tedy jen prostředkem k podpoře turistického ruchu. Pokud chcete rozvíjet turistický ruch, tak musíte být lepší, nebo jiní než ostatní. Dítě, když si
přečte nebo poslechne pohádku, tak
na konci vždy najde krátkou anonci
na místo, kde se příběh odehrává
a výzvu, aby to místo navštívilo. Kromě toho může při cestě
za příběhy šneka Krasíka zavítat do pohádkových kanceláří,
většinou jsou to informační centra, kde najde jak samotnou knihu,
tak i mapy, dostane tam razítko do cestovního pasu.
Na co se ještě můžeme těšit?
Chceme jednotlivé příběhy zpřítomnit. Vytvořit dřevěné plastiky, pohádkové chodníky, ale také akce pro děti
a rodiče. Při návštěvě zámku v Rájci-Jestřebí jsme třeba mluvili o tom,
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že bychom každý rok dělali festival vodníků a bludiček. Plánujeme i setkání
pohádkových bytostí. Zkrátka projekty, které jsou blízké rodinám s dětmi.
Nechceme, aby projekt skončil s dočerpáním peněz, ale měl budoucnost.
Jedním z už realizovaných nápadů je
například i první šnečí muzeum, které je v Senetářově. Už vznikla i společenská hra. Hráči procházejí cestou,
kterou absolvoval šnek Krasík. Musejí
mu pomáhat bojovat s čertem, zachránit
chlapce u Macochy a plní i další úkoly.
Dobrodružství šneka Krasíka je vaše
už šestnáctá kniha. O čem píšete?
Na Slovensku mám občanské sdružení, které se nazývá Literárna spoločnosť Pravé orechové. Spojuje spisovatele,
kteří netvoří na základě fabulace, ale
skutečných příběhů. V minulosti tady
byly příběhy, které se vázaly k mostu,
kapličce, studni. Tyto příběhy si povídaly celé generace. Pak přišla televize a byl konec. Dnes už je znají jen
babičky a dědečci. A my jsme tady,
abychom jejich příběhy zaznamenali.
Pokud vím, v minulosti jste psal hlavně pro dospělé. Zvažoval jste dlouho, jestli se pustit do knihy pro děti?
Knihy, které jsem psal předtím, byly
určené dospělým. Jejich příběhy mají
vnitřní a venkovní děj, je tam dvojitá zápletka, více postav. S pohádkami
jsem ale už měl také zkušenosti. Psal
jsem je v minulosti pro rozhlasové posluchače. Takže problém jsem s tím neměl. Nakolik je to zdařilé, nechť posoudí čtenář.
Autor: Pavel Šmerda, 5plus2

TIPY NA AKCE
v Moravském krasu
Zahájení turistické sezony v regionu
Moravský kras a okolí / 5. 4. 2015
Pivovar Černá Hora – Tradiční recesistická akce doprovázená turistickými pochody z Blanska a Boskovic do Černé Hory
spojená s překonáváním či vytvářením
netradičního českého rekordu. V areálu
pivovaru kulturní program, dobré jídlo
i pití. www.pivovarcernahora.cz
Tradiční výlov rybníku Olšovec
24.–25. 10. 2015 / Jedovnice – stánkový prodej živých ryb, jarmark u bašty,
doprovodný program. www.olsovec.cz
Blanenské Vítání sv. Martina
13.–15. 11. 2015 / Blansko
Historický průvod se sv. Martinem na bílém koni v čele, jarmark s regionálními
produkty a tradičními řemesly, kulturní program v zámeckém parku, dětský
světýlkový průvod, slavnostní mše, ohňostroj. www.blansko.cz
Silvestrovský výstup / 31. 12. 2015 / Veselice
Tradiční silvestrovský výstup na rozhlednu Veselice-Podvrší.
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ZNOJEMSKO regionální produkt®
Koordinátor: Živé pomezí – Krumlovsko-Jevišovicko, o. s. •
Značka funguje od roku 2013 • Počet certifikátů: výrobky (7)

Na Znojemsku ožívají tradice
Díky realizaci projektu spolupráce s názvem Oživení tradic a folklóru na jihu
Moravy, zkráceně Tradice Jižní Moravy, který realizujeme ve spolupráci
s MAS Dolní Morava, jsme se na Znojemsku pokusili otevřít (místy citlivé) téma tradic a zvyků. Začali jsme pátrat po zaniklých krojích a dalších
tématech spojených se svébytností tradičně netradičního regionu. O tomto kraji se totiž ve vztahu k tradicím a folkloru často mluví jako o regionu zcela vykořeněném a nezajímavém, což není spravedlivé (byť jej opravdu nelze srovnávat například s folklorem slováckým).

Naše domněnka podložená ideou,
že kdekoli, kde žijí lidé, musí existovat
tradice a historické sepjetí krajiny, lidí
a obyčejů, se potvrdila poté, co jsme
postupně prostřednictvím tematických
seminářů a ve spolupráci s odborníky
i místními pamětníky zvolna odhalovali
tajemství tradic… a zdá se, že se nám
podařilo dát do pohybu iniciativu, která zejména v oblasti archivního bádání
přinese do regionu téměř ztracené či
zapomenuté informace. Zda se skutečně podaří znovuobjevené tradice oživit,
bude ovšem záležet jen a jen na místních lidech a jejich vazbách ke svému
domovu a kraji.
Díky intenzivní spolupráci s regionálním Jihomoravským muzeem ve Znojmě a doplňkově také s Muzeem Vysočiny v Třebíči a Etnologickým ústavem
Akademie věd ČR se nám podařilo v tematických přednáškách otevřít téma obřadních zvyků – zaniklých i dosud žijících, téma tradičních pokrmů, písní
a krojů. V případě krojů, které se staly stěžejním a po odborné stránce poměrně náročným tématem ke zpracování, můžeme už dnes říci, že je naděje,
že by kroje západní části Znojemska
mohly být doslova vzkříšeny. Vždyť

tato tradice zde zanikla už v polovině
19. století. Tedy až na výjimky, jež potvrzují, že úcta k nošení krojů ve sváteční a významné dny v roce je i zde
živá. Současné dění v obcích naznačuje, že snad přichází nová vlna obliby používání lidového oděvu i v tomto zapomenutém regionu jižní Moravy.
Téma vaření a tradiční strava rovněž
dozrálo v pravý čas. Dokázali jsme
propojit projekt Jihomoravského muzea, který v loňském roce vydal publikaci o tradiční stravě na Znojemsku (a hornorakouském příhraničí),
obsahující i konkrétní recepty. Seminář k tomuto tématu byl doplněn vařením před zraky posluchačů a vybrané
pokrmy bylo možné i ochutnat. Díky
účasti pamětníků bylo téma obohaceno o vzpomínky a vyprávění. Šéfkuchař z Hotelu Ryšavý sklidil s přípravou jednotlivých receptů velký úspěch
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a nezbývá než doufat, že tradiční pokrmy neupadnou znovu v zapomnění.
I proto jsme do podzimního festivalu pod názvem „Doteky folkloru a tradic“ oslavujícího tradice a víno zařadili vaření „v přímém přenosu“ spojené
s ochutnávkou znovuobjevených pokrmů. Festival má ambici stát se v budoucnu mimo jiné i nosnou propagační
akcí regionální značky ZNOJEMSKO
regionální produkt®. Už na prvním ročníku se prezentovala vinařství s uděleným certifikátem regionální značky
a stejně tak i noví zájemci o značku.
Jedná se především o malá rodinná
a poctivá vinařství v regionu. Víno
ze Znojemské vinařské oblasti je
jednou z komodit, na kterou
značka ZNOJEMSKO regionální produkt® sází a všichni
doufáme, že bude vedle certifikace „VOC“ další hodnotnou známkou kvality a původu z regionu.
Téma tradic se zřejmě podařilo
uchopit v pravou chvíli a zcela přirozeně postupně propojovat se značením
místních produktů. Spojení regionální
značky a tradic je zcela logické. I výstupy projektu jistě pomohou v dalším
posílení regionální značky a podpory producentů tam, kde se bude posuzovat vazba na originalitu a tradici.

I na Znojemsku zvolna nazrává čas
pro přípravu certifikace služeb s důrazem na kvalitu gastronomie a nabídky regionálních pokrmů. A potenciální uchazeči o značku nemusí tápat
a hledat složitě v archivech a kronikách zaniklé recepty.
Jedním z výstupů našeho projektu
bude zcela jedinečná publikace s názvem „Od Hromnic až do Tří králů“,
jejíž součástí bude i malá regionální
kuchařka. Nemá sloužit jako dogma,
ale jako inspirace. Těšíme se, že nás
budou provozovatelé místních restaurací překvapovat návratem k tradici
i novými specialitami inspirovanými
starými recepty a regionální značka
na Znojemsku dostane nový rozměr.
Více o projektu a jeho výstupech najdete na www.zivepomezi.cz, včetně odkazů na záznamy z přednášek a propagační film o krojích na Znojemsku
na www.youtube.com.
Jitka Schneiderová,
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko,
koordinátor regionální značky
ZNOJEMSKO regionální produkt®
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POLABÍ regionální produkt®
Koordinátor: MAS Podlipansko, o. p. s. • Značka funguje od roku 2008 • Počet certifikátů: výrobky (77)

Když se člověk ohlédne, měl by
vidět, kdo je a proč
Akademický sochař a restaurátor Jaroslav Jelínek se už pětadvacet
let věnuje restaurování v oblasti stavebnictví, zednictví a štukatérství. Zázemí má na statku v Zalešanech u Kolína, kde vzniká pozoruhodný prostor pro uměleckou tvorbu a předávání zkušeností v řadě umělecko-řemeslných oborů. Od podzimu je držitelem
značky POLABÍ regionální produkt® pro Zalešanská výtvarná díla.

Působíte na kdysi rozsáhlém statku ve vesničce Zalešany nedaleko
Kouřimi. Co Vás přivedlo právě sem
a jaký vztah máte k tomuto místu?
Ano – rozhodoval jsem se pro místo
i polohu statku, měl jsem lépe dochované i hezčí objekty ke koupi ve stejných finančních relacích, avšak dějinně
prosetá lokalita Zalešan včetně histo-

rie statku a jeho tzv. štábní kultura mě
oslovila. Též mě oslovily sny původních
majitelů, jejich aktivity a kultura, která směřovala jak k účelnosti, tak i estetickému vnímání dominanty okolí.
Víte, já mám dar vidět věci ve finální podobě, a tudíž když jsem statek
poprvé spatřil a odmyslel si skládku
a nesmyslné dostavby, pochopil jsem,

Cesty do historie i ke krásnějšímu Polabí
MAS Podlipansko zrealizovalo v posledních letech – souběžně s podporou značky POLABÍ regionální produkt® – několik zajímavých projektů,
jejichž společným cílem je zvyšování atraktivity regionu pro návštěvníky
i místní obyvatele.
Česko-slovenský projekt Cesty vody –
cesty k sebe si stanovil ambiciózní cíl.
Nadchnout výtvarníky z Česka i Slovenska, kteří pracují se dřevem, kovem
a dalšími přírodními materiály a umí je
začleňovat do krajiny, pro motiv vody
v krajině a dát jim prostor k vzájemné
spolupráci. V rámci projektu se uskutečnily společné workshopy v České republice i na Slovensku a vznikla celá
řada děl zakomponovaných do krajiny
podél toku řeky Výrovky na Kouřimsku a Pečecku a na Slovensku v obcích
severně od Nitry, přičemž čeští autoři
se podíleli na realizacích na Slovensku a naopak Slováci mají svá díla instalovaná v Čechách.
Další projekt podpořil vznik Naučné stezky Bohumila Hrabala po okolí
Kerska (kde ve svém keramickém ateliéru a zároveň i galerii neúnavně pů-

sobí i Bronislav Kuba, autor nezaměnitelné Kočky z Kerska). Jednotlivá
zastavení naučné stezky poučí nejen
o flóře a fauně zdejšího lesa a historii lesního městečka, ale přináší také
úryvky z textů Bohumila Hrabala, vážící se k danému místu.
Díky další iniciativě občanů na Podlipansku se mohl realizovat projekt Letní

že stojím tam, kde chci stát. Jelikož
jsem měl velmi dobře rozběhlou firmu a přestěhováním z Prahy Malešic nám odpadl nájem, věděl jsem, že jsme schopni
do deseti až dvaceti let dát
statek dohromady i s identickými tvary.
Vaše tvorba sahá od kovových odlitků historických
talismanů přes sádrové odlitky
křížů, betlémů a postav až po vlastní sochařské a kamenické práce. Co
všechny tyto obory spojuje a co vás
nejvíce motivuje?
Naše firma se zabývá širokou škálou
činností souvisejících s restaurováním historických objektů v návaznosti
na původní techniky zpracování materiálu. Když jsem v roce 1996 firmu zakládal, hledal jsem jméno, které dosud
nebylo zapsané v obchodním rejstříku.
Tak jsem došel ke kombinaci písmen
ARCH KA SO, tedy „architektura, kámen, sochy“, což v podstatě vyjadřuje naši činnost.
Zabýváme se i myšlenkou výuky
obyvatel našeho kraje ve vztahu k rekonstrukcím rodinných domů. Vesnice, domy i urbanistika zcela ztrácí vztah k minulosti našeho regionu.
Na to se nemohu dívat, aniž bych něco
udělal. Nesmyslné zateplování, plasto-

kino na tvrzi v Nebovidech. Je to další střípek do mozaiky intenzivní snahy spolku místních občanů o záchranu
této kulturní památky a její netradiční oživení. Právě na tvrzi se můžeme
v průběhu roku potkávat i s regionálními výrobci a jejich originální nabídkou.
Do minulosti méně vzdálené, ale
přece už akutně ohrožené zapomněním, zamířil projekt Živá kronika, který si předsevzal zdokumentovat (písemně i formou filmového záznamu)
vzpomínky nejstarších obyvatel Podlipanska na dětství, mládí a dospívání. Díky nim plasticky vystupují nejen obrazy jednotlivých obcí a života
v nich, ale i pozadí pohnutých dějinných událostí, jakými byla 2. světová
válka i složité období, které ji vystřídalo. A i zde se dostáváme zpět k řemeslům a výrobě v regionu – ve vzpomínkách se vracejí příslušníci různých
profesí a řemesel, která si dnes už dokážeme stěží představit, ale v historicky relativně nedávné době patřila ke
každodennímu životu v Polabí.
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vá okna, neodbornost zásahů do budov s původním řešením architekta
nebo stavitele, která ještě nesou kružidlo pro zlatý řez a smysl jak pro detail budovy, tak i krajinné souvislosti
včetně barvy objektu. Toto mé trápení, vím, nemá konce, avšak odměnou
mi je změna názoru byť malého počtu
lidí. Tak jako vždy, když se člověk otočí za tím, co udělal, a vidí, kdo je, čím
je, za co je a proč.
S naší prací je spojena spousta oborů,
které jsou tak specifické, že je nemohu obsáhnout v jediné osobě, a proto
spolupracuji s již ověřenými spolu-

TIPY NA AKCE
v Polabí
Hrabalovo Kersko / 23.5.2015 / Kersko
Dopolední pochod s výkladem po
Kersku. Odpoledne v Lesním ateliéru
Kuba divadelní představení, zajímaví
hosté, výstavy. Po celý den živá muzika,
Postřižinské pivo, soutěže, prodej knih…
www.lesniatelierkuba.cz/hrabalovo-kersko
Keramické dny
30.5.2015 / Kostelec nad Černými lesy
Keramické trhy, výrobců z celé ČR
i zahraničí, celodenní kulturní program,
točení na hrnčířském kruhu a mnoho
dalšího. www.kostelecncl.cz
Jede jede mašinka / 6.6.2015 / Pečky
Dětská pouť s jarmarkem regionálních
výrobků a tvořivých dílen, vodácké
atrakce na rybníku Benešák, výstava
železničních modelářů. www.pecky.cz,
www.mas. podlipansko.cz
Středověk na Nebovidské tvrzi
20.6.2015 / Nebovidy
Zábavné odpoledne – tradiční řemesla,
divadlo pro děti, kejklíři, prohlídky tvrze,
dobové tržiště, harantiště, středověká
krčma... www.nebovidskatvrz.eu
Černokostelecké vykulení a Festival
řemesel
12.9.2015 / Kostelec nad Černými lesy
Pivní slavnosti – vykulení pivních sudů
s ukázkou bednářského umění, jarmark,
harmonika, pivovarské muzeum, dětský
program, autoveteráni, kováři, keramici,
pražení kávy, točená pivovarská angreštovka Svěžena... www.pivovarkostelec.cz
Sen noci Kouřimské
12.9.2015 / Kouřim
Atmosféra časů dávno minulých, od
knížete Lecha, přes Husity, až po dobu
elegantních vysokých kol. Dny evropského dědictví v Kouřimi – stezka noční Kouřimí s lucernou, posezení s hudbou a občerstvení...“ kourim-radnice.cz
Vavřinecký potok
9.–10.10.2015 / Vavřinec-Toušice
Vodácký sraz a společný „Sjezd podzimní
dakotou a vlčím dolem“ – 37. ročník.
www.vodacipecky.cz
Advent je tu! / 29.11.2015 / Pečky
Adventní jarmark regionálních výrobků,
tvořivé dílny, soutěž o nejlepší vánoční
pečivo, andělské zvonění, živý betlém
a rozsvícení vánočního stromečku...
www.zspecky.cz/skola/srps
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pracovníky v oborech kovářství, malířství, sklářství nebo restaurátorství
dřeva. Kamenictví a sochařství včetně
zednictví si zajišťuje naše firma sama,
takže jsme schopni reagovat jako generální dodavatel na poptávky restaurování historických objektů včetně sochařské výzdoby. Pro vlastníky
památek jsme schopni zpracovat přípravu pro žádosti o peníze z grantů,
i odborné posouzení objektů a návrh
záměru oprav. Nesmyslné plány neděláme, to se týká i vlastní tvorby a její
návaznosti na obecné současné vnímání estetiky, etiky, filozofie.
Možná se vám tato slova zdají nadnesená, avšak pro mne znamenají meze
odmítnutí nahodilostí, nesmyslů a vnucování obecného vkusu bez identity, bez
souvislosti, bez poezie, bez kompozice, bez statiky, bez názoru, vydávající
se za tzv. design. To je jen slovo, ale já
vždy vidím objekt a tvar, kde má vždy
vše svou souvislost a vztah. Vztah vybudovaný na určitém poznání včetně
návaznosti na (zní to možná staromilsky) tradici, která musí být ovlivněna
citem, poezií, světlem, stínem. Tyto přístupy lze odpozorovat právě na historií
prověřených (a tedy tradičních) dílech
jak architektů, tak sochařů a malířů.
V Zalešanech budujete dílnu a přednáškový sál, jaké s ním máte plány?
Vedle sochařských dílen máme i dílny
štukatérské. Podařilo se nám od družstva Štuko Praha odkoupit formy pražských domovních znamení, a tudíž
máme k dispozici veškeré hlavní prvky výtvarně řešených detailů v identické podobě od gotiky po secesi.
Já chci tyto modely využívat již při
realizaci plánovaného školicího střediska praktické umělecké a řemeslné výroby. Jeho otevření se zpozdilo
v důsledku krácení přislíbeného grantu, což mě přesvědčilo, že o dotace už
nemám zájem a jsem rozhodnut dílnu
provozovat sám bez jakékoli pomoci.
Snažím se chovat se stejnou pokorou
k okolí jako dávní autoři soch P. Marie.
Někdy mívám dojem, že museli být zamilováni. A podobné je to u zobrazení Ježíše Krista – je neuvěřitelné, jak
se dokázali autoři vcítit a identifikovat
s mrtvým tělem. Silně jsem si to uvědomil při restaurování piety v Orasicích, kde jsem musel doplnit hlavu P.
Marie a hlavu Krista až po hrudník.
Snažím se najít vztah člověka, kterého neznám, k zásadnímu okamžiku – jeho výtvarné představě v kánonu s hledáním formy. Toto by mělo být
pro každého odpovědí na smysl jeho
počínání, ten neustálý koloběh vnitřního poznání a snahy o jeho zhmotnění.
Zde je dle mě jediná satisfakce mé práce, avšak cituji prof. Hanzlíka: „Cítím
se jako Marťan zde“. Ve mně tento pocit vzbuzuje Don Quijote.
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TOULAVA regionální produkt®
Koordinátor: MAS Krajina srdce • Značka funguje od roku 2013 •
Počet certifikátů: výrobky (13), služby (3)

MAS Krajina srdce podporuje
místní produkci
Místní akční skupina Krajina srdce působí na území 40 obcí jihočeského a 6 obcí středočeského kraje. Nejlépe asi budou toto území znát účastníci slavného dálkového pochodu Praha – Prčice. Je to území členité,
skutečně venkovské a i když je to do husitského Tábora jen kousek, dosahuje hustota osídlení území pouze 33 obyvatel na kilometr čtvereční.
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Řemeslné trhy
Ani o Velikonocích a Vánocích nezůstávají dveře místní akční skupiny zavřené. Každoročně se zde v této době
konají řemeslné trhy s hudebním doprovodem až šedesáti šikovných malých muzikantů z řad místních dětí.
Trhy podporují řemeslníky a podnikatele z území MAS. Kromě prodeje
místních výpěstků a potravin jsou zde
k mání také proutěné košíky, březová
košťata, kraslice, včelařské produkty
včetně svíček, keramika, šperky, vinuté perle, vitráže a řada
dalších tradičních výrobků.

Radost z tvoření

Téměř 50 % ekonomicky aktivních
obyvatel za prací dojíždí, zejména
do táborské městské aglomerace, kde
jsou soustředěny průmyslové podniky.
Peněz se tu moc vydělat nedá a do podnikání se nikomu nechce. Mladí lidé
se z obcí vytrácejí s nástupem na učiliště a střední školy, a tak území nezadržitelně stárne.

Peníze se musí točit
Občanské sdružení MAS Krajina srdce má za sebou již deset let poměrně
úspěšné existence. Jen v posledním programovém období EU tu žadatelé realizovali 115 projektů s dotací od MAS
ve výši 35 039 882 Kč a samotná MAS
se zapojila v období let 2006 –2013
do realizace 12 projektů spolupráce
s dalšími 6 místními akčními skupinami z území celé ČR. V rámci projektu spolupráce nazvaného „Za poklady venkova“ byla zahájena podpora
typických místních výrobků udělováním regionální značky TOULAVA regionální produkt®.
Podle slov manažerky Moniky Hienlové však „MASka“ nechce jen zůstat
u přidělování regionální značky místním výrobkům, ale snaží se aktivně přispět k nastartování obchodu s kvalitními místními výrobky. Směřování je
jasné – čím vícekrát se koruna zákazníka v území otočí, tím je území bohatší. Čím více se toho v území vyrobí
a prodá, tím více pracovních příležitostí bude k dispozici.

Prodej ze dvora
Zeleninu a bylinky z biofarmy, čerstvé šafránové, špenátové, celozrnné
nebo bazalkové těstoviny, med a medové pečivo, kváskový chléb, jablečný
mošt a sušené ovoce, vajíčka, brambory,
cibuli a česnek – to vše si mohou zakoupit obyvatelé Mladé Vožice a okolních obcí přímo v sídle místní akční
skupiny na Žižkově náměstí. Zatím
staví stánek v průjezdu, ale až začnou
mrazy, rádi by zatím „jen“ venkovní
prodejní aktivity přestěhovali do zadní části objektu, kde je k tomu vhodný prostor. Mladá Vožice by tak získala „kamennou“ minitržnici s místními

produkty, která tu určitě chybí, a prodejní aktivity MASky pevnou střechu
nad hlavou. Pak by se postupně mohla rozšířit i prodejní doba, v počátcích
omezená pouze na jeden den v týdnu (středu).

Kromě přehlídky řemeslných výrobků, jejich výroby a prodeje mají v rámci doprovodného programu řemeslných
trhů velký prostor pro děti, které si mohou ve výtvarných dílničkách vyzkoušet pletení pomlázky, zdobení vajíčka
nebo perníčku, zkrášlit starý květináč
ubrouskovou metodou, upéct cukroví
nebo vyrobit vánoční ozdobu – a hlavně
prožít radost z tvoření. Členové MAS
Krajina srdce si velmi dobře uvědomují, že se manuální gramotnost vytrácí
i z českého venkova, a pokud se nebudou snažit tento trend zastavit, mohlo
by se venkovu ublížit stejně, jako mu
svého času ublížila kolektivizace, rušení venkovských škol a další necitlivé a nepromyšlené zásahy.

Propagují i ceny
z tomboly
Těch, kteří rádi dobře jedí, je možná
o něco více než těch, kteří rádi tancují, a tak je na Kulinářském plese, který se již tradičně koná v sále nádražní hospody v Sudoměřicích u Tábora,
plno. Nápad uspořádat ples původně
vznikl díky projektu spolupráce „Chuť
a vůně domova“ zaměřeného na místní kulinářské tradice, a tak jsou součástí plesu nejen bohaté pohoštění, ale
i kulinářské soutěže, kdy mlsné jazýčky porotců vybírají tu nejchutnější
krmi připravenou místními kuchařkami a kuchtíky.
Tombola plesu je bohatá a i jejím
posláním je propagace místních kulinářských specialit, stejně jako výrobků místních řemeslníků a firem. A kdo
ví…, možná právě cena z tomboly upře
zájem výherce k místním produktům.
Pokud by někdo z čtenářů tohoto článku měl chuť si dobře zatancovat, dobře se najíst a pobavit… a v neposlední řadě se také seznámit s místními
produkty z území MAS Krajina srdce, nechť si poznamená termín dalšího Kulinářského plesu, který se koná
7. března 2015 na obvyklém místě.
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KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®
Koordinátor: ZO ČSOP Vlašim • Značka funguje od roku 2012 • Počet certifikátů: výrobky (19), služby (5)

Rodina „rytíře od rotundy“ se o místní
kostelík stará přes dvě století
Pro Zdeňka Otradovce je kraj pod Blaníkem srdeční záležitostí. Narodil se dva
roky po druhé světové válce do rodu,
jehož historie prokazatelně sahá do 16.
století. Posledních dvě stě let se život

rodiny, jež žila v chalupě vedle libouňské rotundy, točil kolem tohoto kostelíka, který mimochodem patří mezi významné církevní památky.
Kostelík vznikl zřejmě už ve druhé
polovině 12. století jako kostel havířů
z nedalekého Roudného a ukrývá zlidovělé nástěnné malby světic Kateřiny, Barbory a Doroty z období kolem
roku 1500. V roce 1420 se mu jako zázrakem vyhnulo řádění husitů – podle
kněze, spisovatele a národního buditele na Vlašimsku Antonína Norberta
Vlasáka prý proto, že právě v místním
kostelíku si Jan Žižka z Trocnova slíbil

věčnou lásku s Kateřinou z nedalekého
Zvěstova. Ondřej z Dubé, usedlý tou
dobou na libouňské tvrzi si zase vzal
za manželku dceru Jana Žižky. V Libouni se podle některých pramenů narodil Jan Roháč z Dubé, poslední husitský hejtman.
Od roku 1800 jsou „chalupníci od
rotundy“ doslova pravou rukou faráře a po generace si předávají radosti
i povinnosti spjaté s prací kostelníka.
Posledních dvacet let tato úloha náleží Zdeňku Otradovcovi.
Jste libouňským patriotem. Po kom
jste zdědil lásku k tomuto kraji?
Bezesporu po rodičích a prarodičích.
Byli to starousedlíci, ale přesto má
naše rodina bohatou historii, spjatou
nejen s libouňským kostelíkem, ale
také s nedalekým zlatodolem Roudný. Na chalupě vedle rotundy žili rodiče mého dědečka – Neradovi. Ten
se zakoukal do Marie, která bydlela
naproti v hostinci u Kráčmerů a jejíž
otec byl polírem ve zlatodolu. Zjistili
ale, že chalupa Neradových je zadlužená. Aby nepřišla tak říkajíc na buben,
pronajala si babička hotel na Roudném
a dědeček odjel – začal pracovat na zaoceánské lodi a dostal se do Ameriky.
Svojí pílí za dva roky chalupu oddlužili a začali hospodařit.

ParaZOO – tak trochu jiná ZOO
ParaZOO najdete pár km od Blaníku,
v centru Vlašimi. Za vstupním průchodem se vám otevře příjemná oáza klidu
v zeleni s vyhlídkou do krajiny. Jak už
název napovídá, tato ZOO se od ostatních odlišuje tím, že v ní uvidíte handicapovaná zvířata z naší přírody. Jejich
příběhy vás nejen vezmou za srdce, ale
zároveň vás budou inspirovat, jak zvířatům v přírodě pomáhat.
Co v paraZOO uvidíte? Nejvíce zaujmou vodní hrátky vydry Bubliny, úctyhodný rys Míša nebo čiperný veverčák
Eda. Nelekněte se, pokud na vás znenadání promluví krkavec Bob. Uvidíte i čápy, volavky, dravce, sovy a řadu
dalších zvířat, která byla léčena v Záchranné stanici pro živočichy ČSOP
Vlašim, ale pro trvalé následky jejich
zranění již nemohla být vypuštěna zpět
do volné přírody.
Hlavním posláním paraZOO je ukázat
malým i velkým návštěvníkům zvířata

Nejoblíbenější chovanec paraZOO – vydří slečna Bublina. Ráda se potápí a hraje si
s plovoucími hračkami.

žijícími kolem nás, seznámit je s příčinami jejich ohrožování činností člověka a především ukázat na možnosti prevence.
Prohlídku můžete se svými ratolestmi
zakončit v dětském koutku malováním
nebo se vyfotit s blanickým rytířem.

Románský skvost byl až do roku
2009 nepřístupný. Jak je tomu teď?
Do rotundy se lidé nedostali, protože
zde probíhala rekonstrukce. Do roku
2009 vnitřku, pak vnějšku. Trvala dlouhých šestnáct let. Hodně se o ni zasloužil současný pan farář Říha. Kostelík
byl skutečně hodně poničený. Byly odkryty malby a zrestaurováno vnitřní
vybavení. Prozkoumána zatím nebyla krypta v presbytáři.
Znovuotevřením církevní památky lidem jakoby k sobě Libouňští opět našli
cestu, víc se přimkli ke kostelu a vesnice začala opět žít.
A proto jste založili Spolek pro kulturní a duchovní obnovu Libouně?
Chtěl jsem, aby se do společenského
dění mohlo zapojit co nejvíce lidí. Spolek je zatím „v plenkách“, ale já doufám, že v Libouni žijí lidé, kteří chtějí dělat něco pro druhé, pro kostelík
a rozvoj obce a přidají se k nám. Nedávno jsme uspořádali rozsvícení vánočního stromečku se slavnostní mší
svatou, na jaře nás čeká další slavnost,
a to svěcení nových zvonů. Ty, které
v kostelíku jsou, totiž lidé na konci
vesnice neslyšeli.
Co říkáte na vytvoření turistického
subregionu Kraj blanických rytířů?
Tuto aktivitu jsem uvítal. Region měl
totiž, co se turistického ruchu týče, dost

Kromě samostatných prohlídek
se v paraZOO pravidelně konají různé
doprovodné programy pro děti, včetně
komentovaného krmení zvířat. Po předešlé domluvě je také možnost prohlídky s průvodcem.
V areálu paraZOO najdete i expozice
ptačích budek a úkrytů pro živočichy
k oživení zahrad a ukázky opatření pro
ochranu zvířat proti úrazům v krajině
i ve městě. Budky a regionální literaturu, kterou provozovatel Český svaz
ochránců přírody Vlašim vydává, si
při odchodu můžete koupit ve zdejším
Ekoobchůdku, stejně jako další výrobky se značkou KRAJ BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ regionální produkt®.
Zvířata v paraZOO můžete podpořit nejen nákupem, ale i materiálním
darem (tvrdé pečivo, obilniny, jablka
apod.) či finančním příspěvkem na jejich krmení a péči.
Ing. Eva Merklová,
Český svaz ochránců přírody Vlašim
www.parazoo.cz
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co dohánět. V posledních letech se ale
pro propagaci Podblanicka hodně udělalo. Turisté mají k dispozici mapy, tipy
na výlety, infocentra jim poskytují dobrý servis, je tu krásná příroda, myslím,
že i srdeční lidé, pořádají se zajímavé akce a doslova za každým bukem
číhá nějaká památka nebo zajímavost.
Vaše manželka Jana získala regionální značku KRAJ BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ na Ubytování u rotundy svatého Václava v Libouni. To je ta chalupa
po předcích?
Chalupa byla prázdná
a nevyužitá. Neměl jsem
to srdce ji prodat. Prostě
jsem nemohl. Vždyť je to dědictví po předcích. Vždyť prarodiče museli roky tvrdě pracovat, než ji
zbavili dluhů. A tak jsme ji začali postupně rekonstruovat a od roku 1996
pronajímat přes holandskou cestovku
zahraničním turistům. „Naši“ rotundu
tak viděli nejenom Holanďané, ale třeba i Dánové. V roce 2002 jsme ubytování u rotundy začali nabízet českým
turistům, a to hlavně na prázdniny.
Doufám, že i díky KRAJI BLANICKÝCH RYTÍŘŮ se našemu podnikání bude dařit a hlavně – prostá chalupa
v Libouni s osobitým kouzlem dokáže
konkurovat hotelům a penzionům bez
historie a příběhu.
Rozhovor se Zdeňkem Otradovcem
vedla Jana Špačková

TIPY NA AKCE
v Kraji blanických rytířů

Čistá řeka Sázava / 10.–12. 4. 2015 / řeka
Sázava mezi Kácovem a Pikovicemi
Každoroční velký jarní úklid řeky, kterého se účastní přes tisíc dobrovolníků
na lodích i pěšky. Patronkou projektu je
zpěvačka Aneta Langerová. posazavi.com
Májové slavnosti / 1. 5. 2015 / Vlašim
19. ročník tradiční akce ve Vlašimském
zámeckém parku. Hudební scény, řemesla,
stánky, tvořivé dílny, show a atrakce pro
děti i dopělé. www.mesto-vlasim.cz
Cesta za zlatem / červen 2015 / Kamberk
Pochod z Kamberka na Zlatodůl Roudný
spojený s rýžováním zlata a dalšími úkoly.
Možnost výběru z různě dlouhých tras pro
děti i zdatné turisty. www.blanicti-rytiri.cz
Blanický cyklorytíř / květen 2015 / okolí
Velkého Blaníku – tradiční hromadná
jízda po cyklotrase Po stopách blanických
rytířů zahájí cyklistickou sezónu. Trasy
32 a 8 km. www.blanicti-rytiri.cz
Cyklotulák / červen a září 2015
Pohodová cykloakce pořádaná k výročí
vydání cyklomapy Votická Kopretina.
Jsou pro vás připraveny 3 trasy (mléčná,
zkušená a libová). Nejedná se o závod.
www.votice-ubytovani.cz/cyklotrasy
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ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®
Koordinátor: České Švýcarsko o. p. s. • Značka funguje od roku 2010 • Počet certifikátů: výrobky (28), zážitky (4)

České Švýcarsko – to jede
Skály, kopce a lesy Českého Švýcarska jsou lákadlem pro turisty samy o sobě.
Každý rok se ale rozšiřují možnosti, jak se za přírodními krásami podívat
i za německé hranice do Saského Švýcarska. Navíc atraktivním způsobem,
třeba i lodí, parním vlakem či tramvají, a klidně i bez znalosti němčiny.

Společnost České Švýcarsko, jež
v regionu nabízí program pro turisty,
si za svou novou prioritu vybrala výlety bez hranic. Nabízí totiž speciální
službu přeshraničních průvodců. Česká
skupina turistů dostane českého průvodce, se kterým mohou jet i za německými zajímavostmi. A zájem o službu
není malý. „V každé sezóně obslouží naši průvodci 250 až 300 lidí. Jedná se o skupiny kolem dvaceti turistů,
kterým se průvodce může věnovat téměř individuálně. Počet lidí ve skupinách nechceme zvyšovat, protože by to
bylo na úkor kvality,“ vysvětlila mluvčí agentury Dana Štefáčková.
Atraktivních výletů je celá řada. Lidé
si mohou na stránkách agentury www.
ceskesvycarsko.cz v sekci zážitky vy-

brat, jakou cestu s průvodcem chtějí absolvovat. Je
ale dobré si výlet rezervovat dopředu, a to kvůli omezené kapacitě, která
je daná charakterem netradiční služby. Příkladem
může být cesta s názvem Tramvají do skal. Zúčastnit se jí může nejvýše 18 osob, protože agentura musí
zajistit jízdu vlakem z Děčína, přejezdy přívozem a také jízdu tramvají. „Ta
vede podél malé říčky Křinice údolím do skal a lesů z lázeňského města Bad Schandau. Historické tramvaje
jedou po trase dlouhé jen asi 8 kilometrů po úzkokolejce, která byla vybudovaná právě pro turistické účely
už v roce 1898,“ popsala část výletu
Dana Štefáčková.
Vedle jízdy tramvají ale čekají turisty také výstupy do skal a na stolové
hory a průchody málo známými místy ve skalách. Odměnou za namáhavé
pěší putování jsou pak nádherné výhledy do údolí Labe. Výletů přes hranice
je mnohem víc. Do soutěsky Křinice
je možné se také vydat na lodičkách,
do skalního hradu v Lužických horách
se jede parním vlakem. Perly Saského Švýcarska je možné obdivovat jak
z vrcholků hor, tak z paluby parníku.

Nožířské slavnosti
v Mikulášovicích
V roce 2014 oslavila továrna na výrobu nožů Mikov v Mikulášovicích
220 let. Již třetím rokem se zde na počest otevření Muzea nožířské tradice konají vždy kolem 20. května Nožířské slavnosti. Pro
účastníky je připraven pestrý program spojený s prohlídkou výrobních prostor
tohoto známého podniku.
Muzeum nožířské tradice je
soustředěno v místnosti sousedící s podnikovou prodejnou a mapuje
vývoj nožířství a produkci nožů v Mikulášovicích. V expozici je možno vidět i některé velmi unikátní a vzácné
kusy nožů.

kého Švýcarska. Účastníci se mohou
sami aktivně zapojit do programu –
do interaktivních divadelních pohádek a tvoření ve výtvarných dílnách.
V ambitu se prodávají výrobky regionálních řemeslníků, představují se díla
místních výtvarníků, k dispozici je regionální literatura a občerstvení.
Loretánské slavnosti v Rumburku
jsou součástí Dnů evropského dědictví. Čeští a němečtí návštěvníci mohou
během komentovaných prohlídek obdivovat nejhodnotnější části sakrální
památky. S průvodcem navštíví běžně
nepřístupné prostory a sami si v ambitu prohlédnou stálé výstavy o historii Lorety a kapucínského kláštera.
Vstupní budova nabídne Expozici církevního umění Šluknovska. V křížové

Velikonoční jízda
Na velikonoční neděli se až do roku
1938 odehrávala v Mikulášovicích
slavnost s jezdci na koních, se zpěváky
a muzikanty. Na tuto tradici se podařilo navázat, a tak se zde od roku 2011
opět prochází průvod s jezdci na koních.

Velkonoční jízdy měly ve zdejším
kraji dlouholetou tradici. Spolek velikonočních jezdců byl v Mikulášovicích (Nixdorf) založen 1844 a scházel
se na Salmově (Salmendorf). Po roce
1938 byla činnost spolku zakázána.
Obnovené jízdy se účastní osm jezdců, oděných v černých oblecích s cylindrem a červenozlatou šerpou, což bylo
zvykem v dobách minulých. Jezdce následují pěvci a malý dechový soubor.
Všem zúčastněným patří veliký dík.

TIPY NA AKCE
Hlavním lákadlem jsou netradiční
možnosti prohlídky vnitřních prostor
samotné výroby nožů. Snoubí se v ní
vybavení historické s velmi moderním
a vše je zahaleno do lehce nostalgické vůně strojního oleje. Nože značky Mikov jsou stále vyráběny ze 40
až 70 % ruční prací. Pracovníkům Mikovu se budete moci doslova podívat
pod ruce při jejich práci.

v Českosaském Švýcarsku
Evropský den parků / Krásná Lípa
23. 5. 2015 – Den pro rodiny s dětmi
při příležitosti oslav Evropského dne
parků. V roce 2015 je tématem podpora
regionálních výrobců, řemeslné dílny.
V areálu Správy NP ČŠ. www.npcs.cz
Svatojánské slavnosti bylin / Vlčí Hora
červen 2015 – Oslava přírody a lidí, kteří se jedenkrát ročně setkávají a společně prožijí okamžiky letního slunovratu.
www.os.nobilis.cz
Loretánské slavnosti / Rumburk-Loreta
12. 9. 2015 – Hudební a divadelní slavnosti
v mariánském poutním místě z 18. století.
Koncerty, divadelní představení, komentované prohlídky, tvořivé dílny, prezentace regionálních výrobků a mše svatá.
www.loretarumburk.cz

Loretánské slavnosti v Rumburku
Od roku 2014 jsou jako regionální
zážitek Českosaského Švýcarska certifikovány také Loretánské slavnosti v Rumburku. V barokní sakrální
památce Loreta Rumburk je připravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Celodenní hudební
a divadelní slavnosti pro celou rodinu
se konají v mariánském poutním místě z 18. století. Slavnosti se pořádají
od roku 1997 jako připomínka dostavby a vysvěcení loretánské kaple Panny
Marie dne 15. září 1707. Jejich součástí jsou koncerty, divadelní představení,
komentované prohlídky, tvořivé dílny,
prezentace regionálních výrobků a samozřejmě též mše svatá.
Program slavností pamatuje na rodiče s dětmi, na turisty i obyvatele Čes-
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Dny Českého Švýcarska / Krásná Lípa
srpen 2015 – Akce pro rodiny s dětmi
s kulturním programem, řemeslnými
dílnami a prodejem regionálních výrobků.
www.krasnalipa.cz

chodbě je k vidění krátkodobá výstava
přibližující region Českého Švýcarska.
Návštěvníci Loretánských slavností mohou zábavnou a naučnou formou prozkoumat i centrum Rumburku. Po úspěšném projití trasy hledačky
(questu) „Rumburská procházka staletími“ a vyluštění tajenky se jim v Loretě
Rumburk otevře skříňka s pokladem.
Více na www.loretarumburk.cz

Dny řemesel / Dolský mlýn – NP České
Švýcarsko / září 2015
Areál Dolského Mlýna u Vysoké Lípy.
Ukázky tradičních lesních řemesel:
dehtářství, milíře, keramická pícka.
Exkurze do okolí. www.npcs.cz
Festival s cestovatelskou tématikou
Sedm divů / Krásná Lípa
14. 11. 2015 – Festival doplněný prodejem
regionálních výrobků v prostorách
Domu Českého Švýcarska.
www.ceskesvycarsko.cz
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JESENÍKY originální produkt®
Koordinátor: MAS Horní Pomoraví, o. p. s. • Značka funguje od roku 2010 •
Počet certifikátů: výrobky (68), služby (18), zážitky (11)

Obnovená předválečná turistická
trasa pod Ptačí planinou v Branné
Původně německý parkový okruh okolo skalních stěn a lesů pod obcí Branná
se v roce 2014 dočkal obnovení. Naučná stezka s pěti informačními tabulemi
byla slavnostně otevřena v rámci jarmarku regionálních značek 5. července.
Na vzniku obnovené stezky se podíleli místní podnikatelé, držitelé regionální značky JESENÍKY originální produkt® ve spolupráci s odborem
značkařů Klubu českých turistů (KČT).
„Trasa dlouhá zhruba 4 kilometry má

velkou výhodu – vyhýbá se hlavní silnici, takže si návštěvníci mohou vychutnat výhledy na okolí řeky Branné
tak, jak je znávali výletníci na počátku 20. století,“ uvedl iniciátor obnovení trasy Tomáš Drápal z Relax centra Kolštejn.
Polovina plánované trasy se nachází na již zaniklé turistické značce, druhá polovina vede podél řeky Branné
k mostu a následně k Mariánskému
prameni, kolem hradu Kolštejn na náměstí obce Branná.
Trasa získala nový vzhled a vrátila
se také lávka přes říčku Branná. K vyznačení nového okruhu došlo k využití
stávající zelené značené cesty od mostu
pod nádražím v Branné, která vede nově
okolo Mariánského pramene na náměstí
a poté opět sestupuje do údolí k hájence
Banjaluka. Návrat je možný po stávající žluté značce kolem železniční trati.
Na trasu se turisté mohou dostat ze tří
stran. Prvním nástupním místem je náměstí v Branné a před hřbitovem pokračovat kolem garáží do lesa. Další
místo se nachází směrem u hájovny
Banjaluka pod železničním viaduktem
u dřevěné lávky nad říčkou Branná. Návštěvníci, kteří přijedou vlakem, uvítají
třetí možný směr, a to od nádraží, od-

kud se mohou vydat k Mariánskému prameni, na náměstíčko do Branné, kolem
hřbitova k lesu a pod skalními útvary sestoupit k viaduktu, případně opačným
směrem po silničce směrem
na Banjaluka a před viaduktem
odbočit vlevo přes les k náměstí.
„KČT vítá podobné aktivity obcí
i podnikatelů, které umožňují přeložit stávající trasy na atraktivnější mís-

ta a napomáhají zvýšit turistický ruch.
Z dosavadního vývoje sítě tras v Jeseníkách je zřejmé, že turistické značení
se stalo žádanou infrastrukturou turistického ruchu,“ uvedl David Mičunek
z odboru Značkařů Klubu českých turistů v Šumperku.

Stezka získala také pět informačních
panelů se zajímavostmi z historie pivovarnictví, o lokálním místopise, fauně
a flóře a Mariánském prameni a tradici zdejší Mariánské pouti. Křest panelů – jak jinak, než pivem – proběhl
v rámci jarmarku, který zaplnily dvě
desítky stánků s regionálními značkami JESENÍKY originální produkt®
a HANÁ regionální produkt®. Bohatý program i místní produkty přilákaly do malebné horské obce stovky návštěvníků.
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Krása vtělená do nití
Hana Dubajová se narodila v Karviné,
vystudovala střední zemědělskou školu,
a i když od dětství projevovala sklony
k hudbě i výtvarnému umění, téměř 20
let se věnovala profesi zootechničky.
Poté, co vlivem změn v zemědělství
přestal být o její práci zájem, začala
zkoušet různé výtvarné techniky – kreslí, maluje, vyřezává
ze dřeva, tvoří keramické
plastiky a techniky různě
kombinuje. V posledních
letech v její tvorbě dominuje paličkovaná krajka.
Setkání s krajkou bylo osudové nejen pro Hanu Dubajovou, ale také pro další členky sdružení
Královský stolec, které se na Osoblažsku snaží o obnovu staleté tradice krajkářského řemesla. To údajně převzaly
osoblažské ženy už koncem 17. století
z Krušnohoří a v 18. století zdomácnělo téměř ve všech rodinách. Po odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce ale vše skončilo.
Sdružení Královský stolec nese jméno
podle kopce nad obcí Rusín, na němž
se prý v roce 1255 zastavil král Přemysl Otakar II. při návratu z křížové
výpravy, okouzlen krásou místní krajiny. Královský stolec se snaží navázat
na staré tradice novým způsobem. Ženy
z Osoblažska nepaličkují jen oděvní
doplňky, ale ve svých krajkách chtějí
upozornit na krásy svého po léta opomíjeného domova. Rozhodly se proto,
že paličkovanou krajkou zobrazí sakrální památky zdejšího regionu.
A zde se protínají cesty s Hanou Dubajovou. I když její volná tvorba v krajce směřuje k fantaziím, jež se vtělují
například do jedinečných šperků kombinujících krajku, sklo a kov, má též
dar kresby a abstrakce, nezbytný pro
tvorbu předloh pro krajku, tzv. podvinků. Ve spolupráci s dalšími členkami
Královského stolce vytvořila jedinečný soubor Kostely Osoblažska, který
mohli obdivovat i návštěvníci výstavy
Osoblažská paličkovaná krajka – obnovená tradice počátkem roku 2014
na zámku v Bruntále. V roce 2014 reprezentovala Hana Dubajová osoblažskou krajku dokonce až v ruském Volgogradu na festivalu Vita Lace, kam
se dostala díky spolupráci s Moravskoslezským krajem.
Vedle tvorby podvinků Hana Dubajová přispívá k rozvoji tvořivosti na Osoblažsku i vedením kurzů pro děti, mládež
i dospělé. Navíc v obci Liptaň založila
a provozuje prodejní galerii výtvarného umění. Prezentuje se zde především
tvorba tří generací žen z rodiny Hany
Dubajové – krom ní samotné i maminka Eva Kožušníková a její háčkované doplňky a dcera Karla Klimošková

s originálními šperky. Smyslem galerie
je dát prostor všem tvořivým lidem především z osoblažského výběžku, proto pořádá i autorské výstavy. Probudit
po léta spící kraj není jednoduché, ale
lidé, jako je Hana Dubajová, dokazují, že stačí „jen“ umět a chtít.

TIPY NA AKCE
v Jeseníkách
Farmářské trhy / Šumperk
Každý první pátek v měsíci.
www.farmarsketrhysumperk.cz
Slavnosti minipivovaru Kolštejn
4. 7. 2015 / Branná
Slavnosti na náměstíčku v podhorské
jesenické obci Branná. Domácí produkty, soutěže pro děti, pivo Bran, prohlídky minipivovaru, koncert a večerní ohňostroj. www.relaxkolstejn.cz
Středověké odpoledne na hradě Brníčko
5. 7. 2015 / Hrad Brníčko
Tradiční akce v duchu středověku pro
pobavení mládeže. Koncerty středověkých kapel, včetně známé osobnosti populární hudby. www.brnicko.estranky.cz
Bioslavnosti / 11. 7. 2015 / Staré Město
Velká akce výrobce bio potravin. Stánky
s regionálními výrobci. www.probio.cz/
o-nas/bioslavnosti-1
Pekařovská pouť / 14.–16. 8. 2015 / Pekařov
XII. ročník tradiční pouti spojené s mezinárodním setkáním flašinetářů. Akce
patří k prvním certifikovaným zážitkům
v Jeseníkách. http://vresovka.cz
Mariánská pouť / 15.–16. 8. 2015 / Branná
Tradiční Mariánská pouť spojená s oslavami 400 výročí kostela sv. Archanděla
Michaela. www.poutbranna.cz
Ramzovské kulturní a sportovní léto
červenec – srpen / Ramzová
Prázdninová série akcí, mimo jiné Ramzovská pouť či Ramzovský bikemaraton.
www.nasejeseniky.cz
Hrátky s papírem / Velké Losiny
druhý víkend v srpnu
Víkend v papírně. Hrátky s papírem –
mramorování papíru, výroba obálek, pečetí, dekoračního papíru, notýsků, vlastních přání, kaligrafie, tisk, origami.
www.muzeumpapiru.cz
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MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®
Koordinátor: Hranická rozvojová agentura, z. s. • Značka funguje od roku 2012 •
Počet certifikátů: výrobky (18)

Farmářské trhy v Hranicích překvapily
svým bohatým programem
V říjnu 2014 proběhly na Pernštejnském náměstí v Hranicích
v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika farmářské trhy pod souborným názvem HRANICKO ŽIJE! Mimořádně pestrý program byl obohacen o speciální prezentaci značky kvality MORAVSKÁ BRÁNA regionální
produkt®, kterého se aktivně účastnili také polští výrobci z partnerské gminy Strelce Opolskie.

Místní výrobci z Hranicka, kteří jsou
držiteli značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, se tentokrát přestěhovali na „rynek“ u zámku. Návštěvníci tak měli možnost nejen ochutnat
oceněné výrobky, ale také se osobně
setkat přímo s výrobci a majiteli regionálních farem. Nechyběly mléčné
výrobky z Farmy Zdenka z Hustopečí
nad Bečvou, mošty a křížaly Eduarda
Kozáka z Lučic, bramborová bábovka
ze zemědělského družstva Partutovice,
pecáky a koláčky z Teplické pekárny
Libora Mrkvy, výrobky ze Včelí farmy Skalička, pečivo z hranické pekárny WELLART, kozí sýry z hustopečské Kozí farmy Hrádek, biojablka pana
Kučery z Opatovic či výrobky ze skla
MANNAS ze Stříteže nad Ludinou.
Polští výrobci zde prezentovali své
tradiční regionální výrobky jako kravské sýry, porcelán a malované sklo, háčkované dečky a dekorace. Během celé

akce se čepovalo pivo Svatovar z Lipníka nad Bečvou. Po celý den se hlasovalo v anketě o nejsympatičtější výrobek značky, který téměř jednoznačně
získal výrobek z Včelí farmy Skalička.
Celý program byl zahájen vystoupením polské hudební skupiny Studio
BIS pod vedením paní Oli Mikołajczyk z Polska. Od 14. hodiny pak průběžně probíhala prezentace Informačního centra Moravská brána a místní
akční skupiny MAS Hranicko. Celková návštěvnost byla opravdu vysoká, a to nejen díky bohatému kulturnímu program a skvělé propagaci,
ale také nádhernému počasí a opravdu bohaté ochutnávce produktů držitelů certifikátu.
Akce byla spolufinancována z prostředků Operačního program přeshraniční spolupráce ČR – PR, Fondu
mikroprojektů, v rámci projektu Polsko-české variace chuťové a kulturní.

Moravská brána fandí questingu
Víte co je questing? Je to hra. Quest
neboli hledačka je cesta, zábava i poučení. Hráli jste někdy šipkovanou,
nebo hledali poklad? S námi si něco
podobného vyzkoušíte. Vydáte se na
cestu, budete hledat indicie a luštit tajenku. Nepotřebujete více než list papíru, na kterém je, většinou formou veršů, popsaná trasa podle orientačních
bodů. Splníte pár úkolů, vyluštíte tajenku a tím se dostanete k pokladu. Je

to jednoduché! Tato hra není omezena
věkem, stačí umět číst a sledovat okolí. Pojďte si hrát i vy, najít si svůj poklad – něco nového poznat, pobavit se,
užít si s rodinou či přáteli.
A jak se tato hra hraje? Najděte si na
našem webu hledačku ve svém okolí,
nebo v oblasti, kam se chystáte na dovolenou. V Moravské bráně jsou zatím
k dispozici dvě trasy: Hříšní lidé města
hranického a Dobroty Moravské brány.
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Venkovská muzea pod společnou střechou
Hranická rozvojová agentura a partner Kolonowskie spolu již dlouhodobě spolupracují v oblasti rozvoje
cestovního ruchu. V roce 2012 Gmina Kolonowskie uzavřela partnerství
s obcí Bělotín a v rámci tohoto projektu bychom propojení všech organizací
chtěli dotvořit společným partnerským projektem zaměřeným na zatraktivnění obou
regionů z hlediska cestovního ruchu a nalákání turistů do obou regionů vzájemnou propagací.
Předmětem projektu je vytvoření dvou muzejních expozic,
které budou porovnávat historii zemědělství v partnerských regionech
a vytvoří nové turistické cíle. Expozice vzniknou v nových venkovských
hospodářských stavbách – stodolách,
které budou sousedit s již fungujícími
expozicemi, protože ty už neměly pro
toto rozšíření adekvátní prostory. Projektem budou vytvořeny významné turistické body s koncentrovanou nabídkou
informací o daném regionu. Expozice
budou respektovat jednotnou koncepci
dle interpretace místního dědictví. Lákadlem bude také vytvoření balíčků

zážitků, kdy na vyžádání budou moci
návštěvníci expozic zkusit kurzy tradičních řemesel, jako je například pečení
chleba, malování na keramiku, pletení proutěných košíků, apod. Výstupy
projektu budou propagovány v expozicích, místních informačních centrech
a na veletrzích cestovního ruchu během i po ukončení projektu.
Projekt, který potrvá 14 měsíců a počítá s celkovým rozpočtem přes 350 tisíc EUR, vyvrcholí slavnostním otevřením obou expozic, které je naplánováno
na červen 2015. Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce 2007 –2013
Česká republika – Polská republika.

Prodejna regionálních produktů a kavárna
na hranickém zámku rozšiřuje sortiment
Koordinátor značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® bude rozšiřovat nabídku produktů v místní prodejně
s kavárnou, umístěné v Informačním
centru Moravská brána na Zámku v
Hranicích.
Kromě produktů od místních výrobců doplní sortiment o výrobky certifikované regionální značkou JESENÍKY, HANÁ, MORAVSKÝ KRAS či
BESKYDY.
Multifunkční prostor, který najdete
ve vstupu do nádvoří zámku, spojuje
v jednom služby městského informačního centra (s půjčovnou kol a koloběžek), prodejny regionálních potravin

a útulné kavárny. Otevřeno je denně
od 8 do 18 hodin.
Další informace o provozu získáte
na telefonním čísle 773 600 509, kde
můžete sdělit i tipy na další zajímavé
produkty a nápady na vylepšení služeb!

Oba questy fungují celoročně a vše,
co k nim potřebujete, je chuť do hry,
tužka a papír. Zadání si buď vytisknete z internetu www.hranicko.eu nebo
si je vyzvednete v Informačním centru Moravská brána na hranickém zámku.
Oba questy byly vytvořeny v rámci
projektu Polsko-české variace chuťové a kulturní, a podpořeny z Operačního programu přeshraniční spolupráce
ČR - PR 2007-2013, z Fondu mikroprojektů Praděd.
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ORLICKÉ HORY originální produkt®
Koordinátor: MAS POHODA venkova, z. s. • Značka funguje od roku 2007 • Počet certifikátů: výrobky (43)

ABC pro místní výrobce aneb export
českých regionálních značek
Projekty spolupráce místních akčních skupin byly v posledních
letech velmi vyhledávaným nástrojem sdílení zkušeností při vytváření a rozvíjení regionálních značek. Vedle partnerství našich MASek se podařilo uskutečnit i několik mezinárodních
projektů, většinou s partnery ze Slovenska, ale i jiných států
EU. Projekt ABC pro místní výrobce, realizovaný v letech 2013
a 2014, byl však v mnoha směrech mimořádný.

Úctyhodný byl už sám počet devíti zapojených partnerů – pěti z Lotyšska
a po dvou z Litvy a České republiky.
Žadatelem za českou stranu byla MAS
POHODA venkova, koordinátor značky
ORLICKÉ HORY regionální produkt®.
Proto se také na území Orlických hor
konalo hned několik projektových aktivit. Další zajímavostí je, že se díky

projektu podařilo zavést v Lotyšsku
systém značení, který ve svých principech vychází ze zásad Asociace regionálních značek a konkrétně i zkušeností z Orlických a Železných hor.
Zahraniční partneři navštívili Orlické hory celkem třikrát – poprvé už
v létě 2012 v rámci přípravné návštěvy, pak v prosinci 2013, kdy proběh-

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka
Mezinárodní hudební festival F. L. Věka
je významnou kulturní akcí celého regionu. Název připomíná osobnost Františka Vladislava Heka (1769 –1847),
dobrušského rodáka, vlastence a hudebního skladatele, kterému se dostalo
lekcí i od Wolfganga Amadea Mozarta. Hekovu autobiografii použil Alois
Jirásek ve slavném románu F. L. Věk.
Vedle interpretace významných děl
všech historických epoch dává Festival impulzy k tvorbě nových kompozic – každý rok vznikne na objednávku festivalu skladba soudobého autora,
jejíž premiéra se uskuteční na některém z festivalových koncertů.
Každoročně je také udělována Cena
Mezinárodního hudebního festivalu
F. L. Věka za činnost v oblasti kultury, určená osobnostem pocházejícím
ze zdejšího podhorského regionu. Bě-

hem uplynulých čtyř ročníků festivalu
se držiteli Ceny stali:
• významný český skladatel Luboš
Sluka (*1928 v Opočně);
• varhanní virtuóz, zakládající ředitel Konzervatoře Pardubice a profesor Hudební fakulty AMU v Praze
Doc. Václav Rabas (*1933);
• předseda Kruhu přátel hudby Opočenská beseda, Ivo Kašpar, který

ly workshopy se zástupci jednotlivých
MAS, a konečně v květnu 2014, kdy
se v prostorách dobrušského pivovaru konalo mezinárodní setkání výrobců z České republiky, Lotyšska a Litvy,
spojené s jarmarkem a pouťovými hody. Čeští výrobci
i koordinátoři měli naopak
možnost zúčastnit se studijní cesty na území MAS Sateka
v okolí města Gulbene, navštívit řadu
místních výrobců a zapojit se do odborné konference i jarmarku za účasti stovky prodejců z okolí a i partnerských organizací projektu.
Hlavním cílem projektu byl přenos
našich zkušeností do Lotyšska, ale ukázalo se, že i opačným směrem se lze
lecčemu přiučit a dozvědět mnoho zajímavého. Například o tradici pořádání
venkovských farmářských trhů se skutečně přísnými kritérii výběru účastníků, nebo o přirozeném zapojení okresních samospráv do podpory místních
produktů.
Rozvoj rodinných farem v Lotyšsku
po roce 2009 byl motivován neúprosnou
realitou státního bankrotu – a i když
se země stále potýká s ohromnou emigrací zejména mladých a kvalifikovaných lidí, zájem o znovuoživení malých
venkovských hospodářství i hledání nových cest k tradiční řemeslné výrobě
začíná přinášet své ovoce.
Pokud jde o produkci potravin na
místních farmách, Lotyšsko dlouho-

se zasloužil o znovuoživení tradice
koncertů a dalších kulturních akcí
v Opočně;
• významný dobrušský rodák, trumpetista, pedagog a skladatel Vlastimil
Železník (* 16. 12. 1930 v Dobrušce).
Mezinárodní hudební festival F. L.
Věka pořádá MAS POHODA venkova a neformální spolek přátel hudby
Dobrušská klasika za podpory měst
Dobrušky, Opočna a Nového Města
nad Metují. 4. ročník festivalu se konal
pod záštitou místopředsedy vlády Pavla
Bělobrádka a Ministerstva kultury ČR.
Patronem festivalu se stal Prof. Jiří Bělohlávek, šéfdirigent České filharmonie a prezident festivalu Pražské jaro.
Také v roce 2015 Vám festival nabídne od září až do začátku adventu koncerty s pestrou dramaturgií a špičkovými sólisty, vše v historicky cenných
prostorách v Dobrušce, Opočně, No-

době naráží na dva problémy. Prvním
je tendence prodávat veškeré výrobky v hlavním městě Rize, které láká
mimo jiné i největšími krytými tržnicemi v Evropě. Druhým je převaha šedé ekonomiky na venkově, kde
se produkty, jež nelze odvézt do velkých měst, realizují především v rámci „výměnného“ obchodu, který sice
zaručuje základní výživu obyvatel, ale
nepřispívá k řešení složité ekonomické
situace venkovských oblastí.

Regionální značky jako nástroj marketingu a pozitivní motivace spolu
s příklady dobré praxe mohou při řešení těchto problémů sehrát významnou
roli. A snad se jí zhostil i celý projekt
ABC pro místní výrobce, ať už svou
vzdělávací částí, nebo v rámci veřejných prezentací v Dobrušce nebo v lotyšské obci Stameriena, kde návštěvníci ocenili i dobrušské pivo Rampušák.

vém Městě nad Metují a nově i v Deštném v Orlických horách.
Zpracováno podle informací z www.
mhf-vek.cz.
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PRÁCHEŇSKO regionální produkt®
Koordinátor: MAS LAG Strakonicko, o. s. • Značka funguje od roku 2010 •
Počet certifikátů: výrobky (40), služby (7)

Oživování venkova cestou
celoživotního vzdělávání
Venkov pokrývá 77 % území Evropské unie (47 % je zemědělská
půda a 30 % lesy) a je domovem přibližně poloviny evropského obyvatelstva – zemědělců a dalších trvale žijících obyvatel.

Zatímco lidé ve městech mají většinou širší výběr příležitostí, lidé na venkově jsou mnohem závislejší na hospodářské situaci svého regionu, změnách
zemědělské politiky na makroekonomické i místní úrovni, a rovněž na přírodě a jejím vývoji, daném klimatickými a lidskými vlivy.
Život na venkově je ohrožen snižující se konkurenceschopností místní
zemědělské a průmyslové produkce.
Krajina se vylidňuje, v lepším případě
se mění na rekreační oblasti, v horším
se stává pustinou. Návrat k tradičním
metodám zemědělství a řemesel nebo
zavádění nových postupů ekologicky
šetrného využívání krajiny a místních
zdrojů (jak přírodních, tak i lidských)
může přinést řadu pozitivních důsledků. Může přímo ovlivnit hospodářské klima vytvořením nových pracovních míst a rovněž působit jako nástroj
ke zvýšení atraktivity oblasti jako turistické destinace, což může povzbudit
poptávku po doplňkových službách.
Ekologicky šetrné a ekonomicky udržitelné nakládání s krajinou má mnohonásobný pozitivní vliv jak na místní
obyvatele, tak i návštěvníky a – v širším kontextu – na zachování kulturní
a přírodní různorodosti.
Myšlenka projektu „Oživování venkova“ se odvinula od předchozích zkušeností organizací, které se zabývají
značením místních produktů v České republice a jsou sdruženy v rámci
Asociace regionálních značek, se vzdělávacími projekty a mezinárodní výměnou zkušeností. Venkovské oblasti

představují většinu evropského území a Evropská
unie věnuje jejich rozvoji obrovskou pozornost, přesto se ale
obyvatelé měst, orientovaní převážně
na služby, stále více vzdalují venkovu
s hrdě udržovanou tradicí a efektivně využívanými moderními technologiemi. Nositelem projektu byla MAS
LAG Strakonicko, koordinátor značky
PRÁCHEŇSKO regionální produkt®.
Cílem projektu bylo sdílení nejrůznější pozitivní zkušenosti s obnovením
tradičních postupů v každodenním životě na evropském venkově, postupů,
které mají potenciál přežít v současném
ekonomickém prostředí, a pomoci při
oživování evropské krajiny nejen jako
přírodní rezervace, ale také jako prostoru pro kvalitní život.
Hlavní aktivity projektu, tak jak byly
naplánovány a realizovány v průběhu dvouletého partnerství, se zaměřily na vzdělávací programy, konané
ve všech partnerských zemích. Tyto
programy se soustředily na poznávání
dobré praxe, sdílení poznatků při osobních setkáních, seminářích a diskusích.
Všechny partnerské země uspořádaly po jednom vzdělávacím programu, koordinační partner dokonce tři.
Třetí program v České republice zahrnoval rovněž konferenci, která shrnula zkušenosti získané v průběhu celého projektu obohacené o akademický
pohled, který zprostředkovala odbornice z Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích.
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Apetit piknik 21. 6. 2014 - Od Sedláčků
Z tisícovek zájemců z České republiky a Slovenska mě redakce časopisu
APETIT vybrala, abych se jako kulinář zúčastnila na gurmánské akci zvané
„Apetit Piknik“. Do pečlivého výběru
se dostali pouze tací kulináři a prodejci,
kteří dbají na výběr těch nejlepších surovin a poctivé zpracování svých
výrobků. Konal se již po čtvrté, a to na Karlínském náměstí v Praze. Nádhernému prostředí Karlínského
náměstí pro chvíli přestal
dominovat kostel sv. Cyrila a Metoděje a nahradily ho
proudící davy příznivců kvalitního a poctivého jídla, toužící ochutnat a zakoupit jen to nejlepší. Redakce
mi přidělila dopolední prodej a kolem

V červnu 2014 se na strakonickém
hradě konala závěrečná mezinárodní
konference projektu. Hlavním tématem prezentací byla interpretace tradičních hodnot ve venkovských oblastech
v rámci udržitelného cestovního ruchu.
Zástupkyně koordinující organizace projektu, MAS LAG Strakonicko,
představily hlavní cíle projektu a projektové aktivity, především mezinárodní
studijní návštěvy. Iveta Pavezová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prezentovala akademický pohled na regionální značky.

poledne se přišla podívat a ochutnat,
co za speciality nabízím. K nejlépe
hodnoceným džemům a marmeládám
patřil šípkový džem, jahodový džem
s meduňkou, rajčatový džem s římským kmínem, citronová marmeláda
s tymiánem a rosol z macerátu květu
bezu s pomerančem. Chvílemi náš stánek vypadal jako v obležení a jen díky
pomoci skvělé asistentky jsme vše spřehledem zvládly. Do budoucna se budeme těšit na další podobné akce a hlavně na vás, milí zákazníci.
Více informací o Apetit pikniku najdete na www.apetitonline.cz/piknik.
Andrea Sedláčková,
www.odsedlacku.cz
Džemy od Sedláčků se chutnaly i na pražském Vyšehradě.

Partneři projektu představili svá témata ve druhém konferenčním bloku. Michal Michalička ze slovenské organizace AGROEDUKA mluvil o zachování
původních plodin a plemen a jejich využití pro agroturistiku. Marta Kaminska
jako zástupce polské partnerské organizace Partnerstwo dla Doliny Baryczy představila místní akci s názvem
Kapří dny v údolí Baryzce jako dobrý
příklad propagace přírody a zachování přírodního, kulinářského a kulturního dědictví. René de Bruin ze Stichting Streekeigen Producten Nederland
měl prezentaci o marketingu místních
produktů, zároveň ale zobecnil i dlouhodobé zkušenosti s regionálním značením v Nizozemsku. Kateřina Čadilová z Asociace regionálních značek
prezentovala český systém regionálních
značek a přidala hodnocení potenciálu
regionálních značek u nás i v Evropě.
Po mezinárodní konferenci se na strakonickém hradě konal jarmark, jehož
část organizovala Místní akční skupina
LAG Strakonicko. Účastníci si mohli
koupit nebo ochutnat tradiční džem či
pečivo a obdivovati originální řemeslné výrobky.
Více o projektu na www.reviving.eu
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ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®
Koordinátor: České středohoří, o.p.s. • Značka funguje od roku 2015

Představuje se Destinační agentura České středohoří
každý sudý rok lze navštívit Národní
festival dechových orchestrů FEDO
ve Štětí a naopak každý lichý rok na vás
čeká Memorial Air Show v Roudnici
nad Labem. O prázdninách zažijete
dobrodružství s piráty na jezeře Chmelař v Úštěku nebo lze zajít na tradiční Svatovavřineckou pouť v Libochovicích nebo Budyňskou pouť v Budyni
nad Ohří. Září patří vinařům – slavnost
vinobraní se pravidelně koná v Litoměřicích, Roudnici, Třebívlicích či Žernosekách. Nesmíme zapomenout na Zahradu Čech ani Dožínkové slavnosti či

Destinační agentura České středohoří, o. p. s. je jednou ze čtyř destinačních
agentur v Ústeckém kraji. Má na starosti rozvoj cestovního ruchu, trávení volného času a udržitelný rozvoj v území vymezeném obcemi s rošířenou působností Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem (část mimo Krušné hory), Teplice (část v CHKO České středohoří),
Děčín (část – tzv. Verneřicko) a cyklotrasu č. 2 (EuroVelo 7) Labská stezka na území Ústeckého kraje.

Destinační agentura České středohoří
úzce spolupracuje se Správou CHKO
České středohoří, místními akčními
skupinami (zejména MAS České středohoří a MAS Podřipsko), zájmovými spolky a sdruženími (např. Hrady
Českého středohoří) a veřejnou správou
(Město Litoměřice a p.o. Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Město Štětí, Kulturní zařízení města Roudnice
nad Labem, Město Lovosice, Statutární město Děčín). Agentura se zároveň
podílí na přípravě strategických dokumentů v oblasti regionálního rozvoje
a cestovního ruchu na úrovni zmíněných měst i MAS.
Zakladateli agentury jsou Ústecký
kraj, Biskupství litoměřické a Město Litoměřice. Smlouva o destinačním managementu je dále podepsána
se Statutárním městem Děčín a Městem Lovosice.
Agentura úzce spolupracuje s podnikatelskými subjekty na území své
destinace, zajišťuje jejich propagaci
a v neposlední řadě je zahrnuje do řady

programů, jako např. Kudy z nudy, věrnostní programy O2, ČEZ apod. Společně s Nadací partnerství se podílí
na propagaci Labské stezky.
Celkově plní agentura úkol daný rozhodnutím zastupitelstva Ústeckého kraje v rámci jeho regionálního rozvoje – zejména projekt Brána do Čech,
propaguje rozvoj oblasti Českého středohoří a Podřipska a turistické cíle, zajímavosti a produkty na svém území.
Zároveň se Destinační agentura České středohoří, o.p.s. aktivně účastní některých vybraných akcí ve středohoří,
které určitě stojí za návštěvu.
V jarních měsících je to již tradiční Tržnice Zahrady Čech a další akce
na Výstavišti Zahrady Čech, Vinařské
Litoměřice či Řípská pouť. V červnu si
nenechte ujít degustace vín na Roudnickém koštu a Litoměřickém hroznu,

Václavskou pouť v Lovosicích. Podzim přináší Josefínské slavnosti v Terezíně, Gastro Food Fest na Výstavišti Zahrady Čech v Litoměřicích, nebo
Podzim na vesnici v Zubrnicích. V adventním čase jsou připraveny vánoční trhy a akce spojené s rozsvícením
vánočních stromů. Novinkou jsou farmářské trhy, kde lze ochutnat a koupit
produkty přímo od pěstitelů a výrobců.
Pro využití potenciálu místních producentů včetně řemeslníků byla nově
vytvořena regionální značka ČESKÉ
STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.
Značku získají všichni výrobci a postupně i provozovatelé služeb, kteří
splní certifikační kritéria. Díky této
značce lze propagovat destinaci, zajistit rozvoj producentů a jejich ekonomickou udržitelnost.
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Jak se dělá značka
Na počátku systému regionálních značení v letech 2004 a 2005 stály tři regiony – Krkonoše, Beskydy a Šumava.
V září 2014 přijala Asociace regionálních značek do svých řad v pořadí už
pětadvacátý a šestadvacátý region –
České středohoří a Poohří.
Vznik regionální značky je dlouhodobý proces spočívající v intenzivní
koncepční i terénní práci – je potřeba vyjasnit roli koordinátora značky
a propojit jej s potenciálními partnery, nastavit pravidla fungování značky a vytipovat její potenciální držitele. Součástí je samozřejmě i tvorba
vizuální podoby značky, která se stane
symbolem veškerého snažení.
Styl všech značek zapojených do
Asociace regionálních značek je dán
tím, že pocházejí z dílny jednoho autora – Mgr. Davida Škodného ze studia 2123design. Použitý motiv je výsledkem konsensu těch, jichž se bude
značka týkat nejvíce – budoucích koordinátorů i držitelů.

V Českém středohoří a Poohří byla
volba jednoduchá – v obou regionech
již delší dobu funguje logo turistické
destinace – navíc symbolika vyplývá celkem jednoznačně z jejich názvů. Přípravný tým má ale možnost
volit vždy ze dvou návrhů. Protože
v době uzávěrky tohoto zpravodaje
ještě nebylo definitivně rozhodnuto,
nabízíme čtenářům jedinečnou možnost nahlédnout „pod pokličku“ zrodu nové značky.
A které logo z obou dvojic zvítězí? Odpověď najdete už v průběhu
jara 2015 na www.regionalni-znacky.cz a brzy poté přímo v obou regionech, až se vydáte za místními kvalitními produkty.
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POOHŘÍ regionální produkt®
Koordinátor: Dolní Poohří, o.p.s. • Značka funguje od roku 2015

Poohří má co nabídnout

toku řeky a navíc vás upozorní na zajímavé odbočky.
Za Kadaní stojí určitě za to vyšplhat na stolovou horu Úhošť, opředenou pověstmi o dávném Wogastisburgu. Blízká Nechranická přehrada
tvoří významnou rekreační oblast této
části kraje. Na cestě k ní můžete navštívit zámky Krásný dvůr a Líčkov,
nebo rozhledny Vochlice či Schillerovu na Podbořansku.

Nový, už 26., region zapojený do Asociace regionálních značek odvozuje
svůj název i území od řeky Ohře. Ta jako jedna z mála našich významných
řek nepramení u nás, ale v Německu, a do Česka vstupuje v Karlovarském
kraji u Chebu. Území nové značky sahá od Karlových Varů až po Libochovice, a to především na pravém břehu Ohře, zatímco na levém ji lemuje
značka Krušnohoří. Značku POOHŘÍ regionální produkt® koordinuje Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s.
Řeka Ohře je šňůrou, na které leží
jako perly významná historická města – Karlovy Vary, Ostrov, Klášterec
nad Ohří, Kadaň, Žatec, Louny, Podbořany, Postoloprty, Peruc, Panenský
Týnec a mnoho dalších. Povodí Ohře
bylo svědkem české historie od jejích
prvopočátků, neboť přívětivost nížinné oblasti Poohří dávala příležitost
k osídlení a pěstování chmele, vína,

obilí i zeleniny a ovoce. A nejinak je
tomu i dnes, kdy se zde vyrábí skvělé pivo, víno, ovocné pálenky a mošty. Dobré pití doplňují nejrůznější pochutiny a kvalitní řemeslné výrobky.
A to je navíc Poohří oblastí s minerálními prameny s lázeňskou relaxací a oblastí tradiční výroby českého
porcelánu.
Karlovy Vary coby nejslavnější
české lázně asi není třeba představovat, ale léčivé prameny najdeme třeba
i v Klášterci nad Ohří. I proto se tu
každoročně koná festival Klášterecké
hudební prameny. Raritou je také mu-

zeum starožitných hodin, situované
kousek od náměstí. V okolí Klášterce
můžete vyšplhat na nejednu středověkou zříceninu, či se vydat až do Měděnce v Krušných horách.
Nádherné historické jádro má město
Kadaň s nejdelším dochovaným pásem
hradeb, kterému vévodí hrad nad řekou.
Do náměstí ústí nejužší ulice v Česku, tzv. Katova ulička, která v nejužším místě měří pouhých 66,1 cm. Zde
se koná každoročně třetí sobotu v srpnu „Císařský den“ – tradiční historická slavnost na památku návštěvy římského císaře a českého krále Karla
IV. v roce 1367. V Kadani mají nejen
úctu k historii, ale také smysl pro humor, což dokládá nově opravené nábřeží Maxipsa Fíka s replikou pražského orloje. Je součástí cyklostezky
Ohře, která vás provede podél celého
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vštěv Jana Husa i místem setkání tří císařů před bitvou u Chlumce. Za zmínku stojí opevnění s Žateckou bránou či
Galerie Benedikta Rejta s nejvýznamnější sbírkou moderního umění v Čechách. Děti potěší místní kamenné
loutkové divadlo, nejstarší v České republice. Zajímavostí je Březno u Loun,
kde najdete skanzen rekonstruovaných
pravěkých a raně středověkých staveb.
A nazujete-li turistickou obuv, můžete Lounské vrchy, jimž dominuje bašta
paraglidingu Raná. A ještě kousek dál
je knížecí Peruc s Oldřichovým dubem
a největší menhir u nás – tzv. Kamenný pastýř, který snad dříve obklopoval
kruh menších megalitů. Mysticky působivá je i návštěva nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.
V okolí Ohře se prostě najde pro každého něco. Mnohé z toho není dosud
návštěvníky zcela doceněno, ale o to
může být objevování zajímavější. Krom
turistických průvodců vám bude již brzy
oporou i regionální značka POOHŘÍ
regionální produkt® a její držitelé.
Více informací na www. dolnipoohri.cz,
www.cykloohre.cz

Oslavy výročí řeky Ohře
už mají své logo
Město Žatec je místem, kde se natáčelo více než 100 českých i zahraničních filmů a reklam. A není divu. Historické centrum doplněné o chmelařské
budovy dává znát, že město bylo jedním z nejbohatších v Čechách. Komplex chmelařských budov se nyní uchází
o zápis do seznamu UNESCO. Přijedete-li koncem léta na Dočesnou, přesvědčíte se o jejich výjimečnosti sami.
Zážitkem je navštívit Chrám chmele
a piva či Muzeum chmelařství. A samozřejmě nelze vynechat ochutnávky
v místním pivovaru.
Dominantou královského města Louny je chrám sv. Mikuláše, chlouba české gotiky. Město ležící na středověké
solné stezce se stalo cílem častých ná-

Oslavy 1210 let od první písemné
zmínky o řece Ohři, které budou
probíhat v roce 2015 po celé délce toku, už mají své logo. Vytvořila
ho studentka střední školy ze Štětí.
Organizační tým již také představil
termíny hlavních akcí oslav. Největší
slavnost věnovaná řece Ohři se plánuje na červen do Kadaně.
První zmínku o řece Ohři, tehdy
zvané Agara, našel kadaňský historik
Karel Hlaváček ve středověkém análu
Chronicon Moissacense, který uvádí,
že vojska římského císaře Karla Velikého roku 805 překročila Krušné hory
a pokračovala do vnitrozemí údolím
řeky Ohře. V roce 2015 tak uplyne
1210 let od prvního záznamu o tomto vodním toku.

1210 let

HŘE

Logo výročí řeky Ohře, které se
stane součástí propagačních materiálů a připravovaného webu, je výsledkem soutěže studentů Vyšší odborné
školy obalové techniky a Střední školy
ve Štětí. Organizační tým vybral návrh
studentky Anny Křížové, děkuje však
i dalším zapojeným studentům – Kláře Maškové, Michaele Králové a Janu
Krieglerovi.
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Seznam prodejních míst
Nabízíme vám seznam prodejních míst certifikovaných výrobků. Regionální produkty můžete nakoupit také přímo u výrobců. Kontaktní údaje a podrobný popis všech výrobků najdete na www.regionalni-znacky.cz.

Broumovsko

Haná

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

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

Českosaské Švýcarsko

Městské informační centrum, Hanušovice • Ruční papírna Velké Losiny, Velké
Losiny • Designfoods, s.r.o., Zábřeh • Zahrada 2000, o. s., Jeseník • Michal Hrdlička, Brníčko

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 • Městské informační centrum
Atlantik, Děčín • Bistro Houpací koník,
Děčín

Górolsko Swoboda
Informační centrum v Jablunkově, Jablunkov • Polský kulturně osvětový svaz v ČR,
Jablunkov

Jeseníky

Kraj blanických rytířů
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim –
ekoobchůdek, Vlašim • Syslová – užitková keramika, Chotýšany • Rozhledna
Velký Blaník, Louňovice pod Blaníkem
• Rozhledna Václavka, Votice • Štrůdl
do krabice, Benešov • Infocentrum Vlašim, Vlašim • Patchwork – Hulmáková,
Vlašim • Mandalka, Bystřice • Včelí svět,
Hulice • Zdravá výživa – Černá, Benešov
• U Kešnerky, Benešov
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Kraj Pernštejnů

Orlické hory

Český sedlák – farmářské potraviny, Pardubice

Informační centrum, Nové Město nad Metují • Informační centrum, Dobruška •
Chráněné dílny Kopeček, Bartošovice
v Orlických horách

Krkonoše
Dům pod jasanem – Tkalcovské muzeum
a řemeslná dílna, Trutnov • Informační
centrum Veselý výlet Temný Důl, Horní
Maršov • Městské informační centrum
Veselý výlet, Pec pod Sněžkou • Regionální
turistické informační centrum Krkonoše,
Vrchlabí • Turistické informační centrum,
Trutnov • Friesovy boudy – horský hotel,
Strážné • Informační centrum s galerií,
Horní Malá Úpa • Informační centrum,
Jilemnice • Infocentrum Flora, Benecko •
Městské informační centrum, Rokytnice
nad Jizerou • Infocentrum Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER,
Horní Maršov • Penzion Andula, Strážné
• Infocentrum, Lánov

Podkrknoší

Moravská brána

Šumava

IC Moravská brána, Hranice

Dárky ze Šumavy, Dlouhá ves • Informační centrum, Horská Kvilda • Informační centrum, Rejštejn • Informační
středisko a SEV, Kašperské Hory • Informační středisko a SEV, Stožec • Informační středisko, Alžbětín • Informační

Moravské Kravařsko
Turistické informační centrum Region
Poodří Bartošovice, Bartošovice • Informační centrum, Studénka

Petr Kareš, Ostroměř • Hotel Pod Zvičinou s. r. o., Dolní Brusnice • Potraviny
Švamberk, spol. s r. o., Hořice

Polabí
MAS Podlipansko – kancelář, Pečky •
Městská knihovna Svatopluka Čecha,
Pečky • Turistické informační centrum,
Nymburk • Kulturní a informační centrum, Sadská • Turistické informační centrum, Kouřim • Turistické informační
centrum, Poděbrady

Prácheňsko
Zámecká galerie, Strakonice
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Farmářský obchod
Mukařov
Snadný nákup kvalitních
a zdravých potravin z různých
regionů pod jednou střechou
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 • Šumavská galerie,
Sušice • Šumavská řemesla, Stachy • Turistické informační centrum Stachy, Stachy • Turnerova chata, Rejštejn

Toulava
Informační centrum Mladá Vožice, Mladá
Vožice • Hotel Sport relax Moninec, Sedlec-Prčice

Vysočina
Dalešické cukrářství s.r.o., Třebíč • Kurtin s.r.o., Hrotovice • Naturka Třebíč, Tře-

bíč • 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 • DEJSIBIO s.r.o., Jihlava • 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

Café Charlotte
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Zápraží
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Šibeniční vrch, horský areál, Mnichovice
• Cukrářský salon s. r. o., Říčany • Hotel
zámek Berchtold, Kunice-Vidovice • Turistické informační centrum, Mnichovice •
Sportovně kulturní centrum, Ondřejov •
Muzeum, Říčany • Podniková prodejna
Bonavita, Velké Popovice

Ů LPEZR¯GIR]ZWSYXÝŀ¯GLÎ)7/',9Ħ3:/%
E(ÝXWO£GLYħSZOEZPIXIGLE

Železné hory
Informační centrum, Heřmanův Městec
• Informační centrum, Nasavrky • Heřmánek, Heřmanův Městec • Vesnické
muzeum regionu, Kovářov • Ekobedýnky – www.ekobedynky.cz,Vápenný Podol
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Asociace regionálních značek – sdružení regionů s vlastní značkou pro místní produkty

(pokračování ze strany 2)
i školení. Zrovna tak zapojujeme naše
studenty do praxe a ve svých bakalářských pracích řeší konkrétní problémy
restaurací – například inovace nabídky
sortimentu a služeb.
Žijeme v tržní společnosti, kde se nabídka řídí poptávkou. Nesouvisí slabá úroveň služeb i s tím, že my jako
spotřebitelé ani nevíme, co bychom
měli chtít?
Ano i ne. Český host chce být na jedné straně překvapován novinkami,
na straně druhé je konzervativní a nerad experimentuje. Proto takové množství řízků, ondrášů, katových šlehů, kuřecích prsíček s broskví a sýrem atd.
Navíc je tu zvláštní fenomén. Český
host neumí reklamovat jídlo. Má obavy, že se ztrapní. Vždyť nás přeci tak
dlouho učili sníst všechno a bez řečí.
Doma, ve školce i ve škole… Umí nadávat na pivo pod míru, ale nevrátí ho.
Jak se má potom „hospodský“ dozvědět, že je něco špatně? Z toho, že už
nepřijdeme a pomluvíme jej u dalších
deseti přátel? Samozřejmě, že na vině
jsou i ti provozovatelé gastronomických zařízení, kteří svůj personál nenaučili se zeptat v pravý čas na spokojenost hosta. Ti, kteří nikdy neškolili
svůj personál v umění řešit reklamaci. Reakce na každou výtku hosta by
měla začít přirozenou odpovědí personálu – děkuji za upozornění. Jen host,
který restauraci o chybě řekne, jí dává
šanci vyřešit vše ke spokojenosti a zároveň na sobě pracovat a zlepšit kvalitu služeb.
Co by pro Vás bylo důvodem, proč
do konkrétní restaurace už nikdy
nevstoupit, a co je naopak nejsilnější motivací k opakované návštěvě?
Ryba smrdí od hlavy. Takže ignorant, který si otevřel podnik a má „přesné názory“ na to, jak jej vést, ovšem
s absencí hodnot jako je úcta k lidem
a oboru. Konkrétnější snad být ani nelze. Náš obor je oborem lidí. Lidé poskytují služby lidem, takže je vždy co
zlepšovat. Náš výzkum ukázal, že nejlepší jsou právě těmi nejlepšími díky
tomu, že na sobě neustále pracují.
Motivace k opakované návštěvě? Nebudu hovořit za sebe, ale opět podložím výzkumy provedenými v úspěšných
podnicích na světě. Pokud se hosté vracejí do podniků, zajímá je na prvním
místě image a atmosféra, na druhém
kvalita produktů a služeb a až na třetím
místě se hosté zajímají o ceny. Značná
část provozovatelů usiluje o svůj komerční úspěch nízkými cenami, a to je
hrozně málo. Dokonce bych řekl, že je
to cesta do „podnikatelského pekla.“

Svět plný bedýnek
(pokračování ze strany 3)
roste a že i díky tomu se naše nabídka může stále rozrůstat.
Nyní máme v nabídce více jak 1000
farmářských produktů a velmi často je
docela logisticky náročné vše zorganizovat tak, aby nikomu nic nechybělo.
Farmářské produkty, jak všichni víme,
nemají díky své kvalitě moc dlouhou
dobu trvanlivosti, a tak je potřeba, aby
nám vše farmáři a dodavatelé vozili čerstvé, a někdy už se nám z toho docela
točí hlava – ale zvládáme to.

I přesto, že už vše nedělám jen já
s manželem a sestrou, se snažíme podnik udržet na rodinné – přátelské rovině. Usilujeme o to, abychom bedýnkářům vyšli ve všem vstříc, a moc si
vážíme nejen jich, ale také našich spolupracovníků, zaměstnanců a dodavatelů.
A to je to hlavní, co nás žene stále dál!
Stačí letmý pohled na Vaše webové
stránky nebo do pravidelného e-mailu pro zákazníky, a je jasné, že Svět

bedýnek děláte s radostí. Je přesto
něco, co Vás mrzí, nebo Vám zbytečně komplikuje život? A co Vás naopak nejvíc těší?
Toho, co nás mrzí je – jen se snažíme,
aby nic z toho nebylo vidět navenek.
Ale to patří ke každému podnikání.
Od předností zprava, které již několikrát způsobily rozbití nělterého z našich aut (a my jsme pak narychlo museli
řešit nejen opravu, ale i to, aby se zboží včas dostalo k zákazníkům domů),
až po počasí, které na jednu stranu nikdo z nás nemůže ovlivnit, ale dost zásadně ovlivňuje to, že zrovna něco nevyrostlo nebo že to pomlátily kroupy.
Někteří bedýnkáři rozmary počasí naprosto chápou, někteří nerozumí tomu
proč, když venku ještě téměř leží sníh,
nemáme v bedýnkách ředkvičky, zatímco v supermarketech už jsou.
Na druhou stranu nás moc těší krásné
maily a telefonáty od zákazníků, kteří nám píší, jak jsou spokojení, že jsou
rádi, že bedýnky u nás fungují, a že jim
nebo jejich dětem děláme radost každou z bedýnek. Už nám dokonce přišlo
i několik poděkování, že díky bedýnkám začaly děti jíst ovoce nebo zeleninu – najít si něco k snědku ve své
bedýnce je pro ně totiž hrou a dobrodružstvím.
Máte nějaké konkrétní plány a přání do budoucna?
Plánů a přání máme hned několik.
Snažíme se nejen prodávat farmářské

produkty, ale také dělat osvětu a farmáře a dodavatele propojovat s našimi bedýnkáři (koncovými zákazníky). Proto
děláme dny otevřených dveří na našich
farmách nebo ochutnávku masa z českých chovů, kde se naši bedýnkáři nejen dobře najedí, ale také dozvědí zajímavosti od řezníků a majitelů farem.
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