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Výrobky z Orlických hor Turistická infocentra

Hudební festival F. L. Věka

Seznamte se s nejnověji certiﬁkovanými
výrobky a přečtěte si zajímavé reportáže
s dalšími místními výrobci.

Na straně 7 vás pozveme do vybraných koncertních
prostor v Dobrušce, kde si vychutnáte překrásnou
hudbu v podání vynikajících interpretů.

Na straně 8 najdete přehled turistických
infocenter v Orlických horách a Podorlicku
s informacemi o prodeji značených výrobků.

www.regionalni-znacky.cz

Nejlepší med je
dělaný s láskou

Střípky odjinud
Další dva regiony
zavedly značku
pro místní produkty

Med je nejen vynikající sladilo, ale také
bohatý zdroj vitamínů, minerálů a energie pro tělo.

Prácheňsko a Broumovsko se zařadily
mezi regiony, kde se místní výrobci a zemědělci mohou na svých produktech
pochlubit regionální značkou. S logem
značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt®, ve kterém se objevuje stylizovaný
tvar zříceniny hradu Prácheň, se můžete
setkat již na 37 produktech, které prošly
prvním kolem posuzování žádostí. Pocházejí z území pěti místních akčních
skupin z okolí Strakonic, Blatné, Písku,
Vodňan a ze Středního Povltaví, které
značku zavedly v rámci společného projektu.

Už ve starověku lidé mínili, že prodlužuje život. Med od paní Lenky Skalické
pochází z podhůří Orlických hor, z čisté
zemědělské oblasti mezi Žamberkem
a Rokytnicí v Orlických horách. V půvabné vesničce Kameničná žije už šestým rokem se svým manželem. Oba jsou
původem z Moravy a svůj domov našli
v krajině kolem Divoké Orlice nedaleko
Pastvinské přehrady.
Ke včelaření se paní Skalická dostala
díky svému bratrovi, dříve včelmistru výzkumného ústavu a nyní „velkovčelaři“.
To on oba manžele zasvětil do tajů včelařiny a od něho také dostali před sedmi
lety svatebním darem jejich první včelstvo. Původní velký respekt k včelám,
provázený od dětství i alergií Lenky na
včelí bodnutí, úspěšně překonali a dnes
už si život bez včelek nedovede představit ani jeden z manželů.
„Z včel čiší energie, která člověka při
práci doslova nabíjí. U nich neexistuje
„JÁ“, včely jsou celek, je to celé včelstvo.
Jejich společenství je naprosto v dokonalém souladu a harmonii. Na stejném
základu fungujeme spolu s manželem.
Každý přinášíme svůj díl fyzické práce,
vědomostí, poznatků i nápadů. Bez jednoho nebo druhého by našemu podnikání něco chybělo,“ říká Lenka Skalická
Dodává, že veškerou produkci na trzích prodávají sami. Snaží se navštěvovat
jarmarky a trhy především ve svém okolí, aby se med dostal k lidem, kteří žijí
ve stejné oblasti Orlických hor a Podorlicka. Má to totiž hned několik důvodů:

Med obsahuje například pyly, na které
jsou lidé zvyklí a předchází se tak pylovým alergiím. Zákazník si také kupuje
produkt, který později sežene kdykoliv
v blízkosti domova, protože k výrobci to
nemá daleko. Není tak vystaven riziku,
že si koupí nekvalitní produkt a jeho prodejce už nikdy neuvidí.

Na trzích, kam paní Skalická dojíždí,
si zákazník může ve stánku zakoupit
kromě medu a svíček z včelího vosku
také výrobky z propolisu, kosmetiku
a potravinové doplňky z medu a bylinek. Nechybí ani oblíbená medovinka.
(pokračování na straně 2)

V Deštném dělají chléb se srdcem
Obyvatelé a chalupáři v Deštném v Orlických horách vědí, co je dobrý chléb.
Poctivý žitný, na jakém si pochutnávali už předkové před desítkami let, tam
peče Reznerovo pekařství. Do obchodu v malé pekárně stojící přímo pod
sjezdovkami si pro něj chodí i turisté. I když je to velká řehole, majitel pekárny Karel Rezner dělá svou práci s láskou. Pozná to každý, kdo chleba
ochutná. Nejen podle toho, že na bochníky pekaři z Deštného malují už
třiadvacet let srdce.
Deštenský chléb kulatého tvaru se vyrábí podle původní receptury. Díky sedmdesátiprocentnímu obsahu žita nejen
výborně chutná, ale také voní a má křupavou popraskanou kůrku. „Před sto lety
se takový chleba pekl všude, v každé
vesnici, v každém městě. Když začali
v sedmdesátých letech rušit malé pekárny a dělat kombináty na pásovou výrobu,
chleba se začal válet na pásu. Potom se
otočil i poměr obsahu na 60 procent pšenice a 40 procent žita. Když dnes dávají
velké pekárny do těsta 20 procent žita, je
to maximum. Žito je totiž drahé a lepkavé žitné těsto by zalepilo válce, proto se
poctivý žitný chléb musí dělat ručně,“
vysvětluje Karel Rezner.
Nedávno deštenský žitný chléb obdržel
certifikát, že je jedním z originálních produktů z Orlických hor. „Náš chleba je
vyhlášený a kdo ví, že je dobrý, kupuje
si ho. Není to žádný chemický chléb a lidé
to vědí. Je jich ale málo, nebo o zdraví
nepečují. Koupí si auto za statisíce, ale
jedí chleba plný chemie a otrub. Poctivý
žitný chléb, jaký pečeme my, už se dělá
málokde. Všude přidávají umělé kvasy,
barviva, octany a hodně přidávají droždí,
což je pro organismus špatné. Náš žitný
chléb je vlastně zdravou výživou a přitom

se dřív vyráběl všude,“ říká
pekař. Chléb z deštenské
pekárny přitom vydrží až
14 dní a stále se dá s chutí
jíst. Proto si pro něj jezdí
dokonce horolezci, když
jedou na vysokohorské tůry.
Přestože pekárna příjemně
voní čerstvým chlebem, pekař
a jeho pomocník romantiku
příliš nevychutnají. Vstávají
v jednu v noci a mají plné ruce
práce, aby připravili bochníky z těsta
vykynutého ve dvou dížích. Zpracování
jedné várky těsta jim zabere i s pečením
přes tři hodiny. Těsto na bochníky musí
nejprve navážit, potom vyválet. Hotové
bochníky ukládají do ošatek s moukou.
Z ošatek je potom na dřevěné lopatě sází
do pece. V té je teplota až kolem 320
stupňů Celsia. Menší je, když se chléb
dopéká a krásně dozrává dozlatova.
Jakmile je várka dopečena, pekaři bochníky vytahují a vyrovnávají na dřevěné
rošty, kde chladnou. Denně v Deštném
připraví až 450 bochníků vážících více
než kilogram.
Ani po pečení si ale Karel Rezner neoddechne. Část bochníků naloží do auta

a vydá se rozvést je do obchodů v podhůří. Pochutnají si tak na nich i lidé v okolí Dobrušky či Rychnova. Práce pekaře
je proto hodně náročná, pracuje až šestnáct
hodin denně. „Do pekárny přijdu ve dvě
ráno a teprve odpoledne jsem zpátky
z rozvozu. Do toho ještě odpoledne a večer musím zadělat kvas do díží. Musí se
totiž množit, a to i v sobotu a v neděli.
Je to kolotoč,” líčí pekař.
Kromě chlebů pečou
v Deštném také rohlíky,
na Vánoce a Velikonoce vánočky a mazance.
Přestože je práce náročná, Karla Reznera
baví. „Nikdo nám nic nehaní, většinou nás všichni chválí.
To je krásné. Pracuje se úplně jinak,
když lidé říkají, že je to dobré, že jim
chutná a ať peču dál. Za to jim děkuji.
Neděláme to kvůli penězům, kdyby ano,
tak už dávno děláme něco jiného. Je z toho
dobrý pocit, který hřeje na srdci. Co si
udělám, to mám. Nikdo mi nemůže nic
říct a každému se mohu podívat do očí.
Je to čistá práce, ale je to dřina,“ říká
Karel Rezner.
Je už třetí muž z rodiny, který se věnuje pekařině. Jeho dědeček měl pekárnu u Mělníka, ale přišel o ni po komunistickém převratu. Otec Karla Reznera
do Deštného před komunisty utekl a začal v tamní pekárně pracovat v roce 1962.
Pekárna tam byla provozována už v roce
1931 německým pekařem panem Polou.

(pokračování na straně 2)

Značku BROUMOVSKO regionální
produkt® koordinuje Agentura pro rozvoj
Broumovska a její komise zasedne poprvé na konci června. Symbolem značky se
staly zaoblené tvary pískovcových útvarů typické nejen pro Broumovské stěny,
ale pro další části CHKO Broumovsko,
jejíž území nová značka pokrývá.

Vyšla publikace
„Regionální značení
napříč Evropou“
Asociace regionálních značek, o.s.
vydala publikaci „Regionální značení
napříč Evropou – Sdílení zkušeností v oblasti podpory regionálních produktů“
představující různé přístupy ke značení
místních produktů a služeb pro zviditelnění lokálních producentů a zpestření
nabídky pro místní obyvatele i návštěvníky regionů. Publikace zachycuje zajímavé příspěvky mezinárodní konference,
konané na podzim 2010 v Poděbradech.
Vedle příkladů z Irska, Velké Británie,
Španělska, Nizozemska, Polska, Rumunska a Slovenska se v publikaci představily i tři z nyní již patnácti regionů sdružených v Asociaci regionálních značek.
O publikaci Regionální značení napříč
Evropou si můžete zažádat na emailové
adrese info@arz.cz. Další informace, které
byly shromážděny v rámci přípravného
výzkumu k projektu, jsou postupně publikovány na www.regional-products.eu,
jejichž cílem je vytvořit sdílený prostor
pro zprostředkování kontaktů a zkušeností v oblasti podpory místní produkce
a regionálního značení.
(pokračování rubriky na straně 5)
Kde hledat výrobce, jejichž výrobky
mají certifikát Orlické hory originální
produkt®, a jejich obchůdky, dílny či
provozovny? Veškeré kontakty a adresy
najdete na internetových stránkách www.
regionalni-znacky.cz. Jsou také v katalozích domácích výrobků z Orlických hor,
které dostanete v turistických informačních centrech v regionu.

Doma v ORLICKÝCH HORÁCH
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Mák vysoké kvality je z Dobrého
Mák modrý společnosti Labris z Dobrého je kvalitní, protože se sklízí speciální metodou. Makovice se vylamují
ručně, proto je mák minimálně poškozen. Navíc má vysokou čistotu.
„Vyvinuli jsme metodu, kterou nazýváme „Precise“. Sklizeň a zpracování
děláme s velkým podílem ruční práce
a se zřetelem na minimální poškození
semen maku. To je důležitý faktor, protože poškozený mák hořkne a žlukne,“

říká Otakar Krásný ze společnosti Labris. Společnost dbá i na šetrný přístup
k životnímu prostředí tím, že minimálně
používá postřiky.
Metodu „Precise“ používá Labris především k získání osiva máku vysoké
kvality. Patří totiž k významným pěstitelům a výrobcům makového osiva
v celé republice. Technologie firma dosáhla díky mnohaletým zkušenostem
v oblasti své činnosti.

V okolí Dobrého pěstuje Labris několik odrůd osiva maku. „Mák se tady
v okolí a v Orlických horách pěstuje
tradičně. Lidé ho dříve na horách hodně
pěstovali, protože se často konzumoval
a byl tržním artiklem. Vedle lnu a podobných plodin totiž už moc na výběr
z plodin, kterým by se v horských podmínkách úspěšně dařilo, neměli. Tímto
způsobem tady tradice zůstala,“ vysvětluje Otakar Krásný. Dodává, že mák je
významným zdrojem vápníku rostlinného původu.
Mák modrý, který je určený ke konzumaci, v balíčcích s certifikátem Orlické hory originální produkt dostávají
především zákazníci a partneři společnosti. „Získáním certifikátu chceme
propagovat spotřebu a konzumování
maku. Balíčky dáváme většinou jako
dárky. Do obchodní sítě je zatím nedodáváme, protože se zabýváme především produkcí osiva maku. Neznamená
to ale, že kdyby to nějakou obchodní
firmu zaujalo, že by se nedalo zahájit
spolupráci ve větším objemu,“ dodává
Otakar Krásný. Společnost získáním
certifikátu podporuje také Místní akční
skupinu POHODA venkova, které je
členem.

Nejlepší med je dělaný s láskou
(pokračování ze strany 1)
Nejsou to sice výrobky přímo od Skalických, ale návštěvníkům trhů jsou dodávány zásadně od českých výrobců,
kteří zpracovávají české medy bez přídavků glukózových sirupů a jiných ingrediencí, které do poctivého medu nepatří.
Který med je nejlepší? Na nejčastější
otázku zákazníků není jednoznačná odpověď. Každý druh medu má své specifikum a jak se říká, sto lidí má sto chutí.
S jistotou však paní Skalická říká, že
dobrý med je ten, který je přírodní a opečovávaný s láskou.
Je nebo není květový med včelí? Je
včelí. Květový totiž neznamená, že se
vyrábí z nasbíraných květů, ale včelky
sbírají nektar z květů rostlin a stromů.
Jak je možné, že je med tekutý ještě
na jaře? Med se uskladňuje v potravinářských sudech a aby jej včelaři mohli

Jablko provází člověka od počátku
historie. Utržení jablka ze stromu poznání bylo dokonce prvotním hříchem
lidského pokolení a napodobenina jablka se stala součástí symbolů královské
moci. Jablka jsou však především důležitou součástí našeho jídelníčku, jejich
místo ve výživě je nezastupitelné. Obsahují totiž celou řadu látek prospěšných
organismu, zvyšují imunitu, mají vliv
na odolnost proti stresu. Proto se stále
častěji objevuje doporučení konzumovat nejméně jedno jablko denně. Češi
snědí průměrně 25 kilogramů jablek
a jablečných výrobků ročně.

naplnit do sklenic, musí se ztekutit.
K tomu slouží termobox, který je nastavený na 45° C. Taková teplota medu
neuškodí. Je to zřejmé i z výsledků testů, které dělá Výzkumný ústav včelařství. Na jejich základě se vydává certifikát Český med.
Jak je to s cenou medu? Pokud se
neinvestuje, nejsou náklady a cena je
nižší. Jenže provoz včelařství bude potom pokulhávat a kvalita produktů bude
těžko říct, jaká. Není proto od věci, že
už od pradávna se traduje, co kilo másla,
to kilo medu.
A co je nového a co se chystá ve včelařství u Lenky Skalické? Nově založili registrovaný chov včelích matek. Postupně zakládají také ekozahrádku, která
bude zaměřena na včelí pastvu a permakulturu. S manželem také chtějí připravit
podmínky pro exkurze, hlavně pro nevčelaře, aby je mohli seznámit se živo-

tem včel a včelařů v praxi. Na exkurze
se ale můžete těšit až v příštím roce, do té
doby totiž mají Skaličtí před sebou ještě
velký kus práce.
Víte, co je oba na včelařství nejvíce
baví? „Asi to, že děláme smysluplnou
práci pro přírodu i člověka. Také máme
radost, že můžeme lidem nabídnout kvalitní med, který přispívá k udržení jejich
zdraví.O včelách a medu se dá hovořit
celé hodiny, je to zajímavé a obsáhlé
téma,“ odpovídají. Zákazníkům rádi
zodpoví otázky třeba prostřednictvím
emailu.
(mn)
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V Deštném dělají
chléb se srdcem
(pokračování ze strany 1)
Jeho potomci dodnes Reznerovo pekařství navštěvují.
Na začátku devadesátých let potom
Reznerova rodina pekárnu koupila. „Je
to kus tradice a jsem tady od malička,“
vzpomíná pan Rezner. Ukazuje přitom, kde přímo v místě dnešní pekárny
dříve bydleli. Jeho manželka prodává
v obchodě, který navazuje na pekárnu,

Biobrikety šetří hory
Chalupáři v Orlických horách si hlavu
s řezáním a štípáním dřeva na zimu lámat
nemusí. Když jedou na chalupu, stačí,
když se zastaví v Pěčíně v Orlických
horách. Ve firmě AP SERVIS Aleny
a Petra Janovcových si mohou koupit
pytle s biobriketami. Tolik, kolik za víkend v kamnech či krbu spálí. Lidí, kteří už to tak dělají, je hodně a stále přibývají. Mají pohodlí a šetří tím i horskou
přírodu.
Biobrikety lze použít jako náhradu
všech běžných tuhých paliv. Čím jsou
vlastně šetrné k životnímu prostředí? „Už
od samého začátku jsou vyrobeny z obnovitelného zdroje. Je jím rostlina, která patnáct let roste na stejném místě.
Nepoužíváme ani žádná chemická pojiva, biobrikety jsou jen stlačená rostlinná hmota,“ vysvětluje Alena Janovcová. Přírodu šetří výrobci také tím, že
rostliny pěstují a zpracovávají v jednom
místě. Suroviny se proto nemusí převážet z daleka. Nespotřebovávají se tak
zbytečně pohonné hmoty a neznečišťuje ovzduší. Už od začátku výrobci
balí biobrikety do papírových pytlů,
které se dají po spotřebování obsahu také
spálit. Igelitové pytle nepoužívají proto,
že ne každý by je odnesl na recyklaci,
a potom by zůstávaly na horách jako
odpad navíc.
AP SERVIS biobrikety vyrábí už několik let a zájem lidí o tento druh ekologického topení stále roste. Všechny
biobrikety, které firma vyrobí, zákazníci odeberou. „Máme už také stálé zákazníky, kteří mají lokální topení, a berou
si na zimu velké množství biobriket.
Potom jim je přivezeme a narovnáme

Jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako med!

jak 20 let. Dozvěděli jsme se například,
že největším problémem je opylení a násada plůdků u hrušňových výsadeb. Proto již třetím rokem společnost dováží
laboratorně namnožené čmeláky ze Slovenska. Hodně záleží i na počasí, a tak

se na ošetření porostu musí pracovat
také o víkendech.
Výměna zkušeností s ovocnářskými
specialisty například ze Srbska nebo
Holandska, kteří se pochvalně vyjadřovali k celkové úrovni synkovské ovoc-

Společnost MASOEKO zásobuje
především síť obchodů, firem, restaurací ale i státní instituce. Rozvážku
masa a uzenin zajišťuje až na místo
určení vlastními vozidly.

a „Česká chuťovka”. Výrobky dokonce
získaly mezinárodní ocenění na veletrhu SLOW FOOD v německém Stuttgartu. Firma se aktivně zapojuje do
činnosti hnutí Slow Food i v České
republice.

Paličkování je jedna z půvabných
technik, kdy na začátku máte pouze nitku – lněnou, bavlněnou či blýskavou.
Pak už záleží na krajkářce, jak s ní naloží. Je k tomu však zapotřebí zkušenost, pečlivost, také trpělivost a hlavně
talent spojený s touhou vytvořit výjimečný a originální výrobek. Rodačce ze
Žamberka, která tam také se svoji rodi-

Produkty firmy MASOEKO pocházejí z horských a podhorských pastvin
Orlických hor, také proto některé splňují přísná kritéria biopotravin
s označením BIO. Některé z výrobků
společnosti MASOEKO s.r.o. rovněž
získaly certifikáty k užívání regionál-

KYŠPERSKÉ
TVARŮŽKOVÉ
POCHOUTKY
do dřevníku. Navíc jsme začali prodávat
sortiment pelet a briket od dalších výrobců, protože naše vlastní produkce ani
nestačila,“ říká Alena Janovcová. Dvě
stě metrů od výrobny dokonce vznikly
další tři hektary porostu na výrobu biobriket. Ty se vyrábí z krmného šťovíku
a ozdobnice čínské.
Šetrnost k přírodě a výroba s ohledem
na životní prostředí jsou i jedny ze znaků výrobků s certifikátem Orlické hory
originální produkt®. Mají ho i biobrikety AP SERVISU. „Získání certifikátu
nám při propagaci biobriket pomáhá.
Podporuje naše tvrzení, že se jedná o ekologický výrobek ze surovin pěstovaných
v regionu, který pomůže zachovat čisté
životní prostředí v Orlických horách,”
míní Petr Janovec, který je i členem
Českého sdružení pro biomasu – CZ
BIOM.
Kromě biobriket se AP SERVIS zabývá tvorbou a údržbou zahrad. „Děláme zahrady na klíč,“ říká Alena Janovcová. Firma zakládá a pečuje o trávníky,
okrasnou výsadbu, instaluje závlahové
systémy zahrad. Postará se i o zanedbané porosty a plochy.
(vl)

nářské firmy, ale také milá exkurze dětí
z místní základní a mateřské školy, to
jsou jen střípky z celoroční činnosti
v sadech.

Možná Vás bude zajímat, že v průběhu sklizně se jablka ukládají do velkých
beden, úprava jablek po sklizni probíhá
na třídící lince a ovoce se dlouhodobě
uskladňuje v chladících boxech. A tak
se k Vám, třeba v dubnu, dostane jablíčko, které vypadá a chutná jako čerstvě
utržené. Nejoblíbenější odrůdou pana
Šíly je Rubinola. Neprodávanější odrůdou sadů zase Jonagold marnika.
produkce včetně sledování kvality laboratorními rozbory plodů i půdy. Zní to
velice odborně, proto jsme se zeptali
zkušeného ovocnáře pana Josefa Šíli,
který má v Synkově na starosti ovocnou
výsadbu a ovocnářství se věnuje více

Paličkované šperky okouzlí
originalitou a precizností

Představujeme firmu MASOEKO
a její produkty
Historie firmy MASOEKO s.r.o začíná rokem 1996. Rodinný charakter
podniku zaručuje individuální a jedinečný přístup k našim zákazníkům.
Koncové odběratele obslouží vlastní
prodejna masa a uzenin v Letohradě
a přímý rozvoz je zajištěn vlastními
pojízdnými prodejnami.
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LETOHRADSKÉ
UZENINY

Vedle dvaceti základních odrůd se
v nabídkovém sortimentu sadů objeví
další tři. Novinkami jsou Red delicious
ve dvou mutacích, Granny smith a Braeburn. Na poslední zahrádkářské výstavě
Zahrada východních Čech v Častolovicích měli návštěvníci největší zájem
o odrůdy President a Topit.

Už jste někdy ochutnali jablíčko,
hrušku nebo švestku z ovocných sadů
v Synkově? Víte, že je to originální produkt z Orlických hor, jak potvrzuje i certifikát?
Na více než 180 hektarech intenzivně
obhospodařovaných ovocných sadů,
které se táhnou po úbočí kopců na břehu říčky Kněžné od Rychnova nad
Kněžnou až po Častolovice, kromě jabloní pěstují i hrušně a slivoně. Cílem je
dosáhnout kvalitní a zdravé produkce
ovoce. K tomu přispívá nejen výsadba
nových rezistentních odrůd, zdokonalovaní systémů skladování, ale také důsledné dodržování zásad integrované

spolu s nimi tam pracuje ještě jeden pekař. „Víc lidí už to neuživí,“ říká majitel pekárny.
Kromě práce v pekárně Reznerova
rodina vedle ní postavila penzion, jehož návštěvníci si mohou dopřát čerstvé chutné pečivo každé ráno. „Nebáli
jsme si vzít hypotéku a splnili si sen,“
říká Karel Rezner.
Poctivý ručně dělaný žitný chléb, jaký je ten z Deštného, dostanete málokde. Přijďte proto ochutnat a ocenit tak
tvrdou práci pekařů. Deštenský chléb si
zamilujete.
(vl)

Doma v ORLICKÝCH HORÁCH

Letní vydání

Pokud chcete získat ovoce z produkce ovocných synovských sadů, stačí si
ve všední dny zajet do jejich prodejny.
Otevřena je od 8.00 hodin do 15.30.
Rozhodně nebudete litovat.
Dobrou chuť! (mn)

KYŠPERSKÉ
ZABIJAČKOVÉ
SPECIALITY
Pojízdné prodejny firmy MASOEKO s.r.o.
pravidelně regiony Pardubicka a Hradecka
a farmářské trhy v Praze.

MASOEKO dlouhodobě nabízí
kompletní služby při zpracování masa
od porážky až po výrobu masných specialit s garancí kvality prověřené v řadě
národních i mezinárodních soutěží.
Výrobky společnosti získaly ocenění
na regionální soutěží „MLS Pardubického kraje”, ale velmi dobře se umístily i v celostátních soutěžích „Regionální potravina Pardubického kraje”

ní značky ORLICKÉ HORY – originální produkt®, konkrétně se jedná
tyto soubory výrobků: Letohradské
uzeniny, Kyšperské tvarůžkové pochoutky, Kyšperské zabijačkové speciality.
Firma MASOEKO podporuje aktivity
středních a učňovských škol, dodává své
výrobky na rauty státních institucí,
městských úřadů a firemních oslav.

Keramiku vypaluje Klára,
chleba peče Berta
S radostí vítají návštěvníky v areálu
chráněných dílen Kopeček v Bartošovicích v Orlických horách. Jedenadvacet
hendikepovaných lidí v dílnách ručně
vyrábí keramické, tkalcovské či proutěné výrobky. Kdo Kopeček navštívil naposledy před třemi lety, překvapí ho
dnes třeba nově postavená hrnčířská pec
Klára či kovářská dílna U starýho Dána.
Práci kováře či výpal keramiky je možné obdivovat při tradičních jarmarcích.
Lákadlem je i ochutnávka chleba, který
upeče Berta. To je totiž další nová pec
na chleba.
„Říkali jsme si, že když je taková mohutná, jméno Berta se k ní hodí,“ vysvětluje vedoucí dílen Vladislav Bukáček ze Sdružení Neratov, které Kopeček
provozuje.
V peci na výpal keramiky se topí dřevem. Postavil ji asistent keramické dílny
Martin Cvejn a využil k tomu i odbornou literaturu. „Maximální teplota, které jsme v peci dosáhli, byla 1150 stupňů,“ říká Martin Cvejn. Takových
půllitrových hrnků se do pece vejdou
skoro dvě stovky. A nejsou to jen hrnky,
které tam vyrábí, ale třeba i formy na bábovky či pekáče. Dílny připravují na zakázku keramické výrobky třeba i pro
restaurace či dárkové předměty pro fir-

my. Kromě venkovní pece se vypaluje
také v peci elektrické, kterou dílny pořídily díky sponzorům.
Venku stojí kromě pecí nově i lavice
a stoly, aby si mohli návštěvníci odpočinout. V areálu vznikla také skalka se
zahrádkou s bylinkami. „Venku jsme
postavili i velký dřevěný svícen. Když
na něm večer zapálíme svíčky, září
jako maják,“ říká Vladislav Bukáček.
S úpravami pomohli dílnám brigádníci
z nadace O2, kteří tam jezdí už pravidelně. A mají pomáhat i letos. Za stavením dílen by mohli pomoci obnovit

Veškeré informace o firmě MASOEKO, jejích produktech a službách
získáte i na www.masoeko.cz.

ní zákazníka. Používáním různých druhů
barevně sladěných materiálů doplněných
perlami, korálky i dražšími kameny vytváří stále nové modely, při jejichž tvorbě dbá na kvalitu, preciznost a originalitu. Zákazník od ní získá i poučení,
které je i v písemné podobě, jak se šperkem z paličkované krajky zacházet.
Pro prezentaci na 14. kongresu Mezinárodní organizace paličkované a šité
krajky (OIDFA), pořádaném v roce
2010 v Japonsku na téma svatba, připravila kolekci šperků pro novomanžele
v červenobílém provedení. V jejím útulném ateliéru může návštěvník obdivovat
ve vkusně upravených vitrínách celou
řadu šperků v klasickém i moderním
pojetí. Objednávky šperků vyřizuje
i do čtrnácti dnů prostřednictvím internetových stránek. Samozřejmě ale
upřednostňuje osobní návštěvu zákazníka, při které konzultují představy a požadavky na zhotovení šperků pro konkrétní událost. Jiřina Rejentová dbá
na nejvyšší kvalitu, své návrhy neustále
zdokonaluje a spokojenost zákazníka je
tím nejvyšším oceněním za její originální tvorbu.
(mn)

nou stále žije, Jiřině Rejentové učarovala krása krajky již v dětství. Techniku ručně paličkované krajky si pak
od svých deseti let osvojovala nejdříve
v kroužcích paličkování, pak studiem
oboru ruční krajkářka na SOUT v Hronově. Poté pracovala ve Vamberecké
krajce a od roku 1993 samostatně podniká v oboru paličkované krajky. Specializuje se na svatební a společenské
šperky.
Certifikát Orlické hory originální produkt® pro svoji tvorbu získala v roce
2009. Ve stejném roce se umístila
na 1. místě v soutěži o nejzajímavější
prezentaci na V. Krajkářských slavnostech ve Vamberku.
Její šperky se vyznačují originalitou
vlastního návrhu s přihlédnutím na přá-

rybníček, u kterého má vzniknout další odpočinkový koutek. Poblíž bude
růst vrbové proutí, ze kterého budou
zaměstnanci dílen plést košíky. Na louce za Kopečkem by se časem mohlo
i stanovat v takzvaném family kempu.
Jeho návštěvníci mají mít možnost využívat i sociální zázemí a kuchyňku.
Vloni v létě dílny denně navštívilo
okolo dvaceti až třiceti zájemců. Ti tam
přitom jen „zabloudili“ v otevírací
době dílen od pondělí do pátku od 8
do 16 hodin. Exkurze s prohlídkou stejně jako návštěvy mimo otevírací dobu
se totiž musí nahlásit alespoň den předem. Stačí, když zatelefonují. Pohodovým prostředím dílen je jejich zaměstnanci rádi provedou a ukáží, jak se tam
pracuje. Nakonec je možné si ručně
dělané výrobky s certifikátem Orlické

hory – originální produkt® koupit.
Na návštěvu lze zavítat i během vánočních a velikonočních trhů, které lákají
stovky lidí. Na Kopečku chtějí nově
pořádat ještě oslavu babího léta.
Od loňského roku najdou na Kopečku
základní servis cyklisté. Mohou si tam
třeba nechat kolo, když chtějí pěšky
vandrovat po okolí. Dílny totiž patří
k místům, která mají turistické označení Cyklisté vítání. Kromě něho mají také
certifikát Vodo voda. „Návštěvníci u nás
mají možnost natočit si vodu na pití
do lahve zdarma,“ dodal Vladislav
Bukáček. Návštěvníci už si na Kopečku
mohou dát i základní občerstvení, kafe,
čaj.
Produkty s certifikátem Orlické hory
originální produkt® najdou lidé i v obchůdku v Luži na Chrudimsku, který

Sdružení Neratov provozuje. Luži si
sdružení nevybralo náhodou. Je tam totiž poutní místo s kostelem, který projektoval Giovanni Battista Allipardi.
Ten samý architekt vytvořil i kostel
v Neratově, který sdružení už řadu let
obnovuje.
V obchůdku pracují dvě prodavačky
se zdravotním postižením. „Obchůdek
v Luži přispívá i k propagaci Orlických
hor. Stalo se, že do dílen přijelo pár
lidí, kteří se prý o nás dozvěděli právě
v Luži,“ říká Vladislav Bukáček. Iniciativu sdružení podporuje i Úřad práce v Chrudimi. „Velmi je zaujalo, že
zřizujeme nová pracovní místa v době,
kdy se téměř všude propouští,“ dodává
Vladislav Bukáček.
(vl)
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Mák vysoké kvality je z Dobrého
Mák modrý společnosti Labris z Dobrého je kvalitní, protože se sklízí speciální metodou. Makovice se vylamují
ručně, proto je mák minimálně poškozen. Navíc má vysokou čistotu.
„Vyvinuli jsme metodu, kterou nazýváme „Precise“. Sklizeň a zpracování
děláme s velkým podílem ruční práce
a se zřetelem na minimální poškození
semen maku. To je důležitý faktor, protože poškozený mák hořkne a žlukne,“

říká Otakar Krásný ze společnosti Labris. Společnost dbá i na šetrný přístup
k životnímu prostředí tím, že minimálně
používá postřiky.
Metodu „Precise“ používá Labris především k získání osiva máku vysoké
kvality. Patří totiž k významným pěstitelům a výrobcům makového osiva
v celé republice. Technologie firma dosáhla díky mnohaletým zkušenostem
v oblasti své činnosti.

V okolí Dobrého pěstuje Labris několik odrůd osiva maku. „Mák se tady
v okolí a v Orlických horách pěstuje
tradičně. Lidé ho dříve na horách hodně
pěstovali, protože se často konzumoval
a byl tržním artiklem. Vedle lnu a podobných plodin totiž už moc na výběr
z plodin, kterým by se v horských podmínkách úspěšně dařilo, neměli. Tímto
způsobem tady tradice zůstala,“ vysvětluje Otakar Krásný. Dodává, že mák je
významným zdrojem vápníku rostlinného původu.
Mák modrý, který je určený ke konzumaci, v balíčcích s certifikátem Orlické hory originální produkt dostávají
především zákazníci a partneři společnosti. „Získáním certifikátu chceme
propagovat spotřebu a konzumování
maku. Balíčky dáváme většinou jako
dárky. Do obchodní sítě je zatím nedodáváme, protože se zabýváme především produkcí osiva maku. Neznamená
to ale, že kdyby to nějakou obchodní
firmu zaujalo, že by se nedalo zahájit
spolupráci ve větším objemu,“ dodává
Otakar Krásný. Společnost získáním
certifikátu podporuje také Místní akční
skupinu POHODA venkova, které je
členem.

Nejlepší med je dělaný s láskou
(pokračování ze strany 1)
Nejsou to sice výrobky přímo od Skalických, ale návštěvníkům trhů jsou dodávány zásadně od českých výrobců,
kteří zpracovávají české medy bez přídavků glukózových sirupů a jiných ingrediencí, které do poctivého medu nepatří.
Který med je nejlepší? Na nejčastější
otázku zákazníků není jednoznačná odpověď. Každý druh medu má své specifikum a jak se říká, sto lidí má sto chutí.
S jistotou však paní Skalická říká, že
dobrý med je ten, který je přírodní a opečovávaný s láskou.
Je nebo není květový med včelí? Je
včelí. Květový totiž neznamená, že se
vyrábí z nasbíraných květů, ale včelky
sbírají nektar z květů rostlin a stromů.
Jak je možné, že je med tekutý ještě
na jaře? Med se uskladňuje v potravinářských sudech a aby jej včelaři mohli

Jablko provází člověka od počátku
historie. Utržení jablka ze stromu poznání bylo dokonce prvotním hříchem
lidského pokolení a napodobenina jablka se stala součástí symbolů královské
moci. Jablka jsou však především důležitou součástí našeho jídelníčku, jejich
místo ve výživě je nezastupitelné. Obsahují totiž celou řadu látek prospěšných
organismu, zvyšují imunitu, mají vliv
na odolnost proti stresu. Proto se stále
častěji objevuje doporučení konzumovat nejméně jedno jablko denně. Češi
snědí průměrně 25 kilogramů jablek
a jablečných výrobků ročně.

naplnit do sklenic, musí se ztekutit.
K tomu slouží termobox, který je nastavený na 45° C. Taková teplota medu
neuškodí. Je to zřejmé i z výsledků testů, které dělá Výzkumný ústav včelařství. Na jejich základě se vydává certifikát Český med.
Jak je to s cenou medu? Pokud se
neinvestuje, nejsou náklady a cena je
nižší. Jenže provoz včelařství bude potom pokulhávat a kvalita produktů bude
těžko říct, jaká. Není proto od věci, že
už od pradávna se traduje, co kilo másla,
to kilo medu.
A co je nového a co se chystá ve včelařství u Lenky Skalické? Nově založili registrovaný chov včelích matek. Postupně zakládají také ekozahrádku, která
bude zaměřena na včelí pastvu a permakulturu. S manželem také chtějí připravit
podmínky pro exkurze, hlavně pro nevčelaře, aby je mohli seznámit se živo-

tem včel a včelařů v praxi. Na exkurze
se ale můžete těšit až v příštím roce, do té
doby totiž mají Skaličtí před sebou ještě
velký kus práce.
Víte, co je oba na včelařství nejvíce
baví? „Asi to, že děláme smysluplnou
práci pro přírodu i člověka. Také máme
radost, že můžeme lidem nabídnout kvalitní med, který přispívá k udržení jejich
zdraví.O včelách a medu se dá hovořit
celé hodiny, je to zajímavé a obsáhlé
téma,“ odpovídají. Zákazníkům rádi
zodpoví otázky třeba prostřednictvím
emailu.
(mn)
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V Deštném dělají
chléb se srdcem
(pokračování ze strany 1)
Jeho potomci dodnes Reznerovo pekařství navštěvují.
Na začátku devadesátých let potom
Reznerova rodina pekárnu koupila. „Je
to kus tradice a jsem tady od malička,“
vzpomíná pan Rezner. Ukazuje přitom, kde přímo v místě dnešní pekárny
dříve bydleli. Jeho manželka prodává
v obchodě, který navazuje na pekárnu,

Biobrikety šetří hory
Chalupáři v Orlických horách si hlavu
s řezáním a štípáním dřeva na zimu lámat
nemusí. Když jedou na chalupu, stačí,
když se zastaví v Pěčíně v Orlických
horách. Ve firmě AP SERVIS Aleny
a Petra Janovcových si mohou koupit
pytle s biobriketami. Tolik, kolik za víkend v kamnech či krbu spálí. Lidí, kteří už to tak dělají, je hodně a stále přibývají. Mají pohodlí a šetří tím i horskou
přírodu.
Biobrikety lze použít jako náhradu
všech běžných tuhých paliv. Čím jsou
vlastně šetrné k životnímu prostředí? „Už
od samého začátku jsou vyrobeny z obnovitelného zdroje. Je jím rostlina, která patnáct let roste na stejném místě.
Nepoužíváme ani žádná chemická pojiva, biobrikety jsou jen stlačená rostlinná hmota,“ vysvětluje Alena Janovcová. Přírodu šetří výrobci také tím, že
rostliny pěstují a zpracovávají v jednom
místě. Suroviny se proto nemusí převážet z daleka. Nespotřebovávají se tak
zbytečně pohonné hmoty a neznečišťuje ovzduší. Už od začátku výrobci
balí biobrikety do papírových pytlů,
které se dají po spotřebování obsahu také
spálit. Igelitové pytle nepoužívají proto,
že ne každý by je odnesl na recyklaci,
a potom by zůstávaly na horách jako
odpad navíc.
AP SERVIS biobrikety vyrábí už několik let a zájem lidí o tento druh ekologického topení stále roste. Všechny
biobrikety, které firma vyrobí, zákazníci odeberou. „Máme už také stálé zákazníky, kteří mají lokální topení, a berou
si na zimu velké množství biobriket.
Potom jim je přivezeme a narovnáme

Jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako med!

jak 20 let. Dozvěděli jsme se například,
že největším problémem je opylení a násada plůdků u hrušňových výsadeb. Proto již třetím rokem společnost dováží
laboratorně namnožené čmeláky ze Slovenska. Hodně záleží i na počasí, a tak

se na ošetření porostu musí pracovat
také o víkendech.
Výměna zkušeností s ovocnářskými
specialisty například ze Srbska nebo
Holandska, kteří se pochvalně vyjadřovali k celkové úrovni synkovské ovoc-

Společnost MASOEKO zásobuje
především síť obchodů, firem, restaurací ale i státní instituce. Rozvážku
masa a uzenin zajišťuje až na místo
určení vlastními vozidly.

a „Česká chuťovka”. Výrobky dokonce
získaly mezinárodní ocenění na veletrhu SLOW FOOD v německém Stuttgartu. Firma se aktivně zapojuje do
činnosti hnutí Slow Food i v České
republice.

Paličkování je jedna z půvabných
technik, kdy na začátku máte pouze nitku – lněnou, bavlněnou či blýskavou.
Pak už záleží na krajkářce, jak s ní naloží. Je k tomu však zapotřebí zkušenost, pečlivost, také trpělivost a hlavně
talent spojený s touhou vytvořit výjimečný a originální výrobek. Rodačce ze
Žamberka, která tam také se svoji rodi-

Produkty firmy MASOEKO pocházejí z horských a podhorských pastvin
Orlických hor, také proto některé splňují přísná kritéria biopotravin
s označením BIO. Některé z výrobků
společnosti MASOEKO s.r.o. rovněž
získaly certifikáty k užívání regionál-

KYŠPERSKÉ
TVARŮŽKOVÉ
POCHOUTKY
do dřevníku. Navíc jsme začali prodávat
sortiment pelet a briket od dalších výrobců, protože naše vlastní produkce ani
nestačila,“ říká Alena Janovcová. Dvě
stě metrů od výrobny dokonce vznikly
další tři hektary porostu na výrobu biobriket. Ty se vyrábí z krmného šťovíku
a ozdobnice čínské.
Šetrnost k přírodě a výroba s ohledem
na životní prostředí jsou i jedny ze znaků výrobků s certifikátem Orlické hory
originální produkt®. Mají ho i biobrikety AP SERVISU. „Získání certifikátu
nám při propagaci biobriket pomáhá.
Podporuje naše tvrzení, že se jedná o ekologický výrobek ze surovin pěstovaných
v regionu, který pomůže zachovat čisté
životní prostředí v Orlických horách,”
míní Petr Janovec, který je i členem
Českého sdružení pro biomasu – CZ
BIOM.
Kromě biobriket se AP SERVIS zabývá tvorbou a údržbou zahrad. „Děláme zahrady na klíč,“ říká Alena Janovcová. Firma zakládá a pečuje o trávníky,
okrasnou výsadbu, instaluje závlahové
systémy zahrad. Postará se i o zanedbané porosty a plochy.
(vl)

nářské firmy, ale také milá exkurze dětí
z místní základní a mateřské školy, to
jsou jen střípky z celoroční činnosti
v sadech.

Možná Vás bude zajímat, že v průběhu sklizně se jablka ukládají do velkých
beden, úprava jablek po sklizni probíhá
na třídící lince a ovoce se dlouhodobě
uskladňuje v chladících boxech. A tak
se k Vám, třeba v dubnu, dostane jablíčko, které vypadá a chutná jako čerstvě
utržené. Nejoblíbenější odrůdou pana
Šíly je Rubinola. Neprodávanější odrůdou sadů zase Jonagold marnika.
produkce včetně sledování kvality laboratorními rozbory plodů i půdy. Zní to
velice odborně, proto jsme se zeptali
zkušeného ovocnáře pana Josefa Šíli,
který má v Synkově na starosti ovocnou
výsadbu a ovocnářství se věnuje více

Paličkované šperky okouzlí
originalitou a precizností

Představujeme firmu MASOEKO
a její produkty
Historie firmy MASOEKO s.r.o začíná rokem 1996. Rodinný charakter
podniku zaručuje individuální a jedinečný přístup k našim zákazníkům.
Koncové odběratele obslouží vlastní
prodejna masa a uzenin v Letohradě
a přímý rozvoz je zajištěn vlastními
pojízdnými prodejnami.
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LETOHRADSKÉ
UZENINY

Vedle dvaceti základních odrůd se
v nabídkovém sortimentu sadů objeví
další tři. Novinkami jsou Red delicious
ve dvou mutacích, Granny smith a Braeburn. Na poslední zahrádkářské výstavě
Zahrada východních Čech v Častolovicích měli návštěvníci největší zájem
o odrůdy President a Topit.

Už jste někdy ochutnali jablíčko,
hrušku nebo švestku z ovocných sadů
v Synkově? Víte, že je to originální produkt z Orlických hor, jak potvrzuje i certifikát?
Na více než 180 hektarech intenzivně
obhospodařovaných ovocných sadů,
které se táhnou po úbočí kopců na břehu říčky Kněžné od Rychnova nad
Kněžnou až po Častolovice, kromě jabloní pěstují i hrušně a slivoně. Cílem je
dosáhnout kvalitní a zdravé produkce
ovoce. K tomu přispívá nejen výsadba
nových rezistentních odrůd, zdokonalovaní systémů skladování, ale také důsledné dodržování zásad integrované

spolu s nimi tam pracuje ještě jeden pekař. „Víc lidí už to neuživí,“ říká majitel pekárny.
Kromě práce v pekárně Reznerova
rodina vedle ní postavila penzion, jehož návštěvníci si mohou dopřát čerstvé chutné pečivo každé ráno. „Nebáli
jsme si vzít hypotéku a splnili si sen,“
říká Karel Rezner.
Poctivý ručně dělaný žitný chléb, jaký je ten z Deštného, dostanete málokde. Přijďte proto ochutnat a ocenit tak
tvrdou práci pekařů. Deštenský chléb si
zamilujete.
(vl)

Doma v ORLICKÝCH HORÁCH

Letní vydání

Pokud chcete získat ovoce z produkce ovocných synovských sadů, stačí si
ve všední dny zajet do jejich prodejny.
Otevřena je od 8.00 hodin do 15.30.
Rozhodně nebudete litovat.
Dobrou chuť! (mn)

KYŠPERSKÉ
ZABIJAČKOVÉ
SPECIALITY
Pojízdné prodejny firmy MASOEKO s.r.o.
pravidelně regiony Pardubicka a Hradecka
a farmářské trhy v Praze.

MASOEKO dlouhodobě nabízí
kompletní služby při zpracování masa
od porážky až po výrobu masných specialit s garancí kvality prověřené v řadě
národních i mezinárodních soutěží.
Výrobky společnosti získaly ocenění
na regionální soutěží „MLS Pardubického kraje”, ale velmi dobře se umístily i v celostátních soutěžích „Regionální potravina Pardubického kraje”

ní značky ORLICKÉ HORY – originální produkt®, konkrétně se jedná
tyto soubory výrobků: Letohradské
uzeniny, Kyšperské tvarůžkové pochoutky, Kyšperské zabijačkové speciality.
Firma MASOEKO podporuje aktivity
středních a učňovských škol, dodává své
výrobky na rauty státních institucí,
městských úřadů a firemních oslav.

Keramiku vypaluje Klára,
chleba peče Berta
S radostí vítají návštěvníky v areálu
chráněných dílen Kopeček v Bartošovicích v Orlických horách. Jedenadvacet
hendikepovaných lidí v dílnách ručně
vyrábí keramické, tkalcovské či proutěné výrobky. Kdo Kopeček navštívil naposledy před třemi lety, překvapí ho
dnes třeba nově postavená hrnčířská pec
Klára či kovářská dílna U starýho Dána.
Práci kováře či výpal keramiky je možné obdivovat při tradičních jarmarcích.
Lákadlem je i ochutnávka chleba, který
upeče Berta. To je totiž další nová pec
na chleba.
„Říkali jsme si, že když je taková mohutná, jméno Berta se k ní hodí,“ vysvětluje vedoucí dílen Vladislav Bukáček ze Sdružení Neratov, které Kopeček
provozuje.
V peci na výpal keramiky se topí dřevem. Postavil ji asistent keramické dílny
Martin Cvejn a využil k tomu i odbornou literaturu. „Maximální teplota, které jsme v peci dosáhli, byla 1150 stupňů,“ říká Martin Cvejn. Takových
půllitrových hrnků se do pece vejdou
skoro dvě stovky. A nejsou to jen hrnky,
které tam vyrábí, ale třeba i formy na bábovky či pekáče. Dílny připravují na zakázku keramické výrobky třeba i pro
restaurace či dárkové předměty pro fir-

my. Kromě venkovní pece se vypaluje
také v peci elektrické, kterou dílny pořídily díky sponzorům.
Venku stojí kromě pecí nově i lavice
a stoly, aby si mohli návštěvníci odpočinout. V areálu vznikla také skalka se
zahrádkou s bylinkami. „Venku jsme
postavili i velký dřevěný svícen. Když
na něm večer zapálíme svíčky, září
jako maják,“ říká Vladislav Bukáček.
S úpravami pomohli dílnám brigádníci
z nadace O2, kteří tam jezdí už pravidelně. A mají pomáhat i letos. Za stavením dílen by mohli pomoci obnovit

Veškeré informace o firmě MASOEKO, jejích produktech a službách
získáte i na www.masoeko.cz.

ní zákazníka. Používáním různých druhů
barevně sladěných materiálů doplněných
perlami, korálky i dražšími kameny vytváří stále nové modely, při jejichž tvorbě dbá na kvalitu, preciznost a originalitu. Zákazník od ní získá i poučení,
které je i v písemné podobě, jak se šperkem z paličkované krajky zacházet.
Pro prezentaci na 14. kongresu Mezinárodní organizace paličkované a šité
krajky (OIDFA), pořádaném v roce
2010 v Japonsku na téma svatba, připravila kolekci šperků pro novomanžele
v červenobílém provedení. V jejím útulném ateliéru může návštěvník obdivovat
ve vkusně upravených vitrínách celou
řadu šperků v klasickém i moderním
pojetí. Objednávky šperků vyřizuje
i do čtrnácti dnů prostřednictvím internetových stránek. Samozřejmě ale
upřednostňuje osobní návštěvu zákazníka, při které konzultují představy a požadavky na zhotovení šperků pro konkrétní událost. Jiřina Rejentová dbá
na nejvyšší kvalitu, své návrhy neustále
zdokonaluje a spokojenost zákazníka je
tím nejvyšším oceněním za její originální tvorbu.
(mn)

nou stále žije, Jiřině Rejentové učarovala krása krajky již v dětství. Techniku ručně paličkované krajky si pak
od svých deseti let osvojovala nejdříve
v kroužcích paličkování, pak studiem
oboru ruční krajkářka na SOUT v Hronově. Poté pracovala ve Vamberecké
krajce a od roku 1993 samostatně podniká v oboru paličkované krajky. Specializuje se na svatební a společenské
šperky.
Certifikát Orlické hory originální produkt® pro svoji tvorbu získala v roce
2009. Ve stejném roce se umístila
na 1. místě v soutěži o nejzajímavější
prezentaci na V. Krajkářských slavnostech ve Vamberku.
Její šperky se vyznačují originalitou
vlastního návrhu s přihlédnutím na přá-

rybníček, u kterého má vzniknout další odpočinkový koutek. Poblíž bude
růst vrbové proutí, ze kterého budou
zaměstnanci dílen plést košíky. Na louce za Kopečkem by se časem mohlo
i stanovat v takzvaném family kempu.
Jeho návštěvníci mají mít možnost využívat i sociální zázemí a kuchyňku.
Vloni v létě dílny denně navštívilo
okolo dvaceti až třiceti zájemců. Ti tam
přitom jen „zabloudili“ v otevírací
době dílen od pondělí do pátku od 8
do 16 hodin. Exkurze s prohlídkou stejně jako návštěvy mimo otevírací dobu
se totiž musí nahlásit alespoň den předem. Stačí, když zatelefonují. Pohodovým prostředím dílen je jejich zaměstnanci rádi provedou a ukáží, jak se tam
pracuje. Nakonec je možné si ručně
dělané výrobky s certifikátem Orlické

hory – originální produkt® koupit.
Na návštěvu lze zavítat i během vánočních a velikonočních trhů, které lákají
stovky lidí. Na Kopečku chtějí nově
pořádat ještě oslavu babího léta.
Od loňského roku najdou na Kopečku
základní servis cyklisté. Mohou si tam
třeba nechat kolo, když chtějí pěšky
vandrovat po okolí. Dílny totiž patří
k místům, která mají turistické označení Cyklisté vítání. Kromě něho mají také
certifikát Vodo voda. „Návštěvníci u nás
mají možnost natočit si vodu na pití
do lahve zdarma,“ dodal Vladislav
Bukáček. Návštěvníci už si na Kopečku
mohou dát i základní občerstvení, kafe,
čaj.
Produkty s certifikátem Orlické hory
originální produkt® najdou lidé i v obchůdku v Luži na Chrudimsku, který

Sdružení Neratov provozuje. Luži si
sdružení nevybralo náhodou. Je tam totiž poutní místo s kostelem, který projektoval Giovanni Battista Allipardi.
Ten samý architekt vytvořil i kostel
v Neratově, který sdružení už řadu let
obnovuje.
V obchůdku pracují dvě prodavačky
se zdravotním postižením. „Obchůdek
v Luži přispívá i k propagaci Orlických
hor. Stalo se, že do dílen přijelo pár
lidí, kteří se prý o nás dozvěděli právě
v Luži,“ říká Vladislav Bukáček. Iniciativu sdružení podporuje i Úřad práce v Chrudimi. „Velmi je zaujalo, že
zřizujeme nová pracovní místa v době,
kdy se téměř všude propouští,“ dodává
Vladislav Bukáček.
(vl)
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Račte vstoupit, láká malebný
obchůdek mARTina
Vamberk je město krajky a centrum
českého krajkářství. Zásluhu na velkém
rozmachu krajkářství má především
Magdaléna Grambová, která počátkem
17. století přichází z Vlámska do Vamberka, kde se její manžel Kašpar z Grambu roku 1627 stává majitelem vambereckého panství. České krajkářky původní
lidovou tvorbu obohatily o tzv. flanderskou krajku. Tradice krajkářství, kterou
se Vamberk proslavil po celém světě díky
dovednosti místních krajkářek, je zachována dodnes. Příkladem může být paní
Jana Štefková. Za výrobu ručně paličkované krajky získala i certifikát Orlické
hory originální produkt®.

dání zasednou k herduli a předvedou
jemnou práci, při které paličkovanou
krajku vytváří. Jako dárek nebo suvenýr
si můžete také zakoupit výrobky lidových řemeslníků z Čech i Moravy. Při
výběru sortimentu se přísně dbá na originalitu a kvalitu.
Zastoupení prodejny na krajkářských
trzích je samozřejmostí, stejně jako každoročně na vánočním trhu v Muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
Paní Martina Rejzlová navíc prezentuje um českých krajkářek i v zahraničí,
kde seznamuje zájemce s tím, jak zacházet s paličkami a nití. Vyučuje získání
zručnosti a dovednosti potřebné k výro-

Přijedete-li do Vamberka, zastavte se
na náměstí, kde téměř proti kostelu
najdete jak Muzeum krajky, tak půvabnou stylovou prodejnu mARTina.
Vznikla v roce 1995 jako první obchod
s krajkářskými potřebami v České republice. Je to zcela zákonité, protože
o patro výš je v muzeu umístěna expozice k vývoji krajkářství od 18. století až
po současnost.
Majitelkou obchodu je pracovnice
Muzea a galerie Orlických hor Martina
Rejzlová, etnografka a také dcera významné regionální krajkářky paní Jany
Štefkové.
Kromě krajek pak najdete v obchodě
i kompletní sortiment potřeb na paličkování a paní prodavačka i paní majitelka jsou také velice zručné krajkářky.
Pokud mají zákazníci zájem, na požá-

bě paličkované krajky. Své žáky má jak
ve Španělsku, tak i v Itálii.
Tradice paličkování tak pokračuje.
Díky ohlasu a trvalému zájmu o umění
krajkářek se proto o osud dovednosti
vytvářet paličkovanou krajku nemusíme
obávat.
Kontakt:
mARTina, budova Muzea krajky,
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
tel. 494 541 518
info@ martina-krajka.cz
www.martina-krajka.cz
Prodejní doba
Květen – září PO – NE 9-12, 13-17
Říjen + duben PO – PÁ 9-12, 13-17
SO – NE 9-12, 13-16
Listopad – březen PO – PÁ 9-12, 13-17
SO 9-11:30
Otevřeno je i o svátcích.

Pečivo z Rokytnice
chutná i voní

přestože zájem ze strany zákazníků
o rokytnické pečivo by určitě byl.

Prvním předpokladem pro zahájení
pekařské výroby jsou kvalitní suroviny.
Potom je to samozřejmě originální receptura. Ta se v případě pekárny Marie
Kalousové v Rokytnici v Orlických
horách předává z generace na generaci.
Důležití jsou také šikovní pekaři, kteří
pod dohledem zkušené šéfové paní Kalousové, dbají na to, aby výrobky z klasické zděné parní pece byly stále žádané a kvalitní.
Rokytnické housky, koláče, sýrové
rohlíky nebo třeba preclíky, to jsou
pochoutky, které ocenili i návštěvníci
veletrhů a dalších akcí cestovního ruchu. Chutné pečivo už jenom svou vůní
lákalo k ochutnání a propagovalo um
pekařů i jejich kraj Orlické hory třeba
na Staroměstském náměstí v Praze či
veletrhu Infotour v Hradci Králové.
O tom, jestli se dostanou rokytnické
pekařské výrobky k zákazníkům z širokého okolí, rozhodují především
prodejci v obchodech i majitelé ubytovacích zařízeních. Současný počet zaměstnanců pekárny totiž nedává možnost prezentace výrobků třeba na trzích,

Jestli se vám nepodařilo ochutnat
třeba skvělý velikonoční mazanec, je
to škoda. Pokud si ale vyberete k vašemu horskému výletu či pobytu město Rokytnici v Orlických horách, máte
jedinečnou možnost navštívit prodejnu Kalousovy pekárny přímo na náměstí. Sortiment pečiva i dalšího zboží vás tam určitě uspokojí. Můžete
ochutnat pečivo dodané ještě teplé
přímo z pece.
Dobrým nápadem hodným následování je exkurze žáků do míst, kde vznikají vyhlášené křupavé a chutné pekařské výrobky. Děti tak mohou navštívit
prostředí, které znají třeba jen z pohádek. Vlídná paní majitelka si našla
chvilku času na povídání s malými návštěvníky, i když pečení a expedice
před Velikonocemi byly na vrcholu.
Všude to nádherně vonělo, až se sliny
sbíhaly. Rokytnické pečivo z pekařství
od Kalousů stále patří mezi špičkové
výrobky v regionu a označení Orlické
hory originální produkt to jen potvrzuje. Přijďte ochutnat skvělé pečivo a poznat přitom krajinu v této části Orlických hor.
(mn)
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Krejčí krojů má Zlatý kolovrat
Šití krojů a dobových oděvů se Eva
Tatoušková z Nového Města nad Metují věnuje víc než dvacet let. Její kroje nesou certifikát Orlické hory originální produkt® a v roce 2009 dokonce
převzala cenu Královéhradeckého kraje za udržování a přínos tradičnímu řemeslu Zlatý kolovrat.

jsou také v muzeích, třeba pro to
v Třebíči ušila dokonce celý velký
soubor asi čtyřiceti krojů, další jsou
v muzeích v Poličce, v Jaroměři či
Podřipském muzeu. Dobové šaty vytvořila pro oživlé postavy z románu
Boženy Němcové Babička, které jsou

každoročně k vidění v Babiččině údolí
a na zámku v Ratibořicích. Z rukou šikovné paní krejčové už zkrátka vzešly
desítky dobových oděvů. Díky tomu se
dnes lidé mohou podívat, jak vypadaly
tradiční oděvy předků.

Ryby z Opočna chutnají
Ryby z Kolowratského rybářství
v Opočně si můžete koupit přímo
v tamní prodejně. Třeba čerstvého
kapra vám rybáři vyloví přímo ze sádek a podle přání vykuchají nebo připraví filety. V létě nabízejí ryby na grilování, před Vánocemi je velký zájem
o štědrovečerní kapry. Ti jsou často

pořádní mackové, chovají se totiž čtyři
roky a navíc skvěle chutnají.
Rybářství hospodaří na největším
chovném opočenském rybníce Broumar, který stejně jako sádky, napájí
Zlatý potok. Pro rybáře je opravdu
„zlatý“. Říčka, jejíž pramen je v Orlic-

kých horách, je totiž velmi čistá a to
má velký vliv na chuť ryb. „Voda
v Broumaru a v našich sádkách má naprosto čistou pstruhovou vodu. Ryby
z našich sádek jsou tak zbavené veškerých nežádoucích příchutí,“ vysvětluje
správce Kolowratského rybářství Vladimír Flégl.

V Opočně se ryby chovaly už v 16.
století. Dnešní rybářství patří majiteli
zámku v Rychnově nad Kněžnou Janu
Kolowratovi Krakowskému. Rybáři se
starají asi o 330 hektarů vodních ploch
pod Orlickými horami. Největšími
z rybníků jsou Broumar, Špinka, Tuří,

Skleněné dekorace a vitráže z Orlického
Záhoří oceňují i v zahraničí

Eva Tatoušková kroje i sbírá a připravuje jejich výstavy. „Můj poslední
přírůstek do sbírky je krásný svatební
chodský kroj,“ říká krejčová. Protože
už toho z historie krojů ví hodně moc,
také o nich přednáší. Na trzích ji často
lidé poznají podle toho, že je do jedno-

Krejčová ušila i kroje do zahraničí.
Jeden dokonce oblékla miss v Texasu
v Americe. „Jeden pán z jižních Čech
se ozval, jestli by bylo možné ušít
kroj pro jeho příbuzné v Americe
na soutěž miss původních přistěhovalců v Texasu. Řekla jsem mu, ať pošle
míry a jihočeský kroj jsem ušila. Ta
dívčina, původem Češka, v něm nakonec opravdu miss vyhrála,“ líčí Eva
Tatoušková. Její kroj putoval i do Norska. „Ozvala se mi mladá Češka, která
je vdaná za Nora. V Norsku mají nějakou slavnost, při které každý chodí
v kroji typickém pro region, odkud pochází. Ona je ze středních Čech. Když
tam všichni obdivovali kroje a ona neměla žádný, bylo jí smutno. Tak jsme
jí ušili krásný středočeský kroj. Její
partner ale kroj nemá, a tak to vypadá,
že příští rok budeme šít norský kroj
Norovi,“ usmívá se Eva Tatoušková.
K šití krojů ji přivedla náhoda - její
známá chtěla jeden ušít. Musela přitom hledat a bádat, jak má kroj se vším
všudy vypadat. Taková práce ji začala
bavit a už u ní zůstala. V malé dílničce
v centru Nového Města se díky ní znovu rodí staré české kroje, které už
v dnešní době šije málokdo. Zájemci
o ušití za ní jezdí až z Moravy, kde se
krojové tradice dodržují v hojné míře
a lidé jsou na ně pyšní.
Kroje z dílny Evy Tatouškové mají
i folklórní soubory, například Jitro
a Červánek v Hradci Králové, Ondráš
z Brna, Kohoutek z Chrudimi, Karmazín z Pardubic, Jizera z Liberce a Prácheňák ze Strakonic. Její repliky krojů

Doma v ORLICKÝCH HORÁCH

Letní vydání

ho z krojů oblečená. „Lidé se nás často
ptají, odkud jsme. Odpovídáme, že
z Orlických hor, a proto je pro nás dobrý i certifikát Orlické hory originální
produkt. Víc se o nás ví,“ říká Eva Tatoušková.
(vl)

Černíkovický a Jaroměřský. Chovají
se v nich především kapři, ale také líni,
štiky, amuři, tolstolobici a sumci. Nejenže ryby žijí v čistém prostředí, ale
jejich kvalita je zaručena také systémem kontrolujícím rizika spojená s krmivem, tedy stálou mikrobiologickou
a veterinární kontrolou a kontrolou
pracovních postupů.
Přísnými normami se řídí i zpracování vylovených ryb. Rybářství má totiž také vlastní zpracovnu. „Jsme pod
stálým veterinárním dozorem, vyrábíme podle přísných pravidel systému
HACCP (Hazard Analysis Criticat
Control Point), což zaručuje vysokou
kvalitu a nezávadnost našich výrobků,“
říká vedoucí výroby Daniel Vlach.
Protože o opočenské ryby je zájem,
zpracovna stále zvyšuje produkci. Mlsné jazýčky lákají také uzené ryby.
V udírně se prý udí skoro pořád. Kromě pstruhů či tolstolobiků je lahůdkou
uzený kapr. Na jeho ochucení totiž používají opočenští rybáři různá koření
a tradiční postupy výroby tají.
Ve zpracovně se připravují i ryby dovezené ze zahraničí, například makrely
a sledi. Další druhy mořských ryb si
lidé mohou koupit mražené v prodejně
rybářství. Kromě prodejny v rybářství
v Opočně si zákazníci mohou ryby příležitostně především na podzim koupit
i na trzích, jarmarcích či při některých
výlovech.
Na tradici a výjimečnost ryb z Kolowratského rybářství odkazuje i rybářstvím získaný certifikát Orlické hory
originální produkt®.
(vl)

Skláři působili v Orlických horách
po staletí. Na jejich umění dnes navazuje Marie Hájková z Orlického Záhoří.
Tvoří vitráže technikou Tiffany.
Louis C. Tiffany byl americký sklář,
malíř a tvůrce interiérů, který vytvářel
secesní skleněné lampy. Technika jejich
výroby později získala jeho jméno, ačkoli jsou s ním spojovány předně drahé
šperky. „Tiffanyho vitrážové lampy se
dnes na aukcích prodávají za stovky eur.
Neznalec však velmi snadno koupí
za cenu pravé lampy padělek, který vznikl v čínské dílně,“ vysvětluje paní Hájková. Ta z barevných opálových sklíček
vyrábí nejen lampy, ale i dekorace, mozaiky a obrázky, dále vitrážová okna,
dveře či zrcadla. Zabývá se i tvorbou
šperků. Její výrobky mají vlastní originální označení ART TIFFANY.
Vitrážové dekorativní výrobky jsou
náročné na vytvoření. V práci pomáhá
paní Hájkové manžel a jejich výtvory
jsou ceněné i v zahraničí. Navštěvují
mezinárodní řemeslné akce třeba v Německu, Polsku či Slovensku. „Naše práce se tam líbí. Lidé se na nás těší, vítají
nás a kolikrát ani nestačíme věci vybalit.
Řemeslo je tam hodnocené na vysoké
úrovni a lidé k němu mají přívětivý vztah
a váží si ho,“ říká Marie Hájková. Jejich
práce jsou v galeriích a ve sbírkách nejen
v Evropě, ale i v Austrálii a Americe.
„Zákazníci nás vyhledávají a chtějí naše
výrobky,“ říká paní Hájková. Oceňují
totiž jejich preciznost. Navíc jsou dělané
ručně a s láskou a pokorou ke sklu. „Češi
byli vždy ve světě hodnoceni za své
sklářské výrobky velice kladně. Zbytečně se neříká, že ruce českých sklářů jsou
zlaté,“ dodává paní Hájková.
Vitráže a dekorace vznikají z opálového skla. „Je ručně vyráběné a má zajímavou strukturu a širokou škálu barev,“
vysvětluje Marie Hájková. Barevné sklo
navíc uklidňuje. Protože však v České
republice materiál na výrobu vitráží chybí, dováží se z Ameriky. Výroba samotného skla je navíc náročná. To jsou důvody, proč je jeho cena vyšší.

Motivů na výtvorech Hájkových je celá
řada. Zatímco v létě mají lidé na jarmarcích zájem o dekorace s přírodními motivy, před Vánocemi vyhledávají ty se
zvonečky, hvězdami či andělíčky.
Hájkovi se věnují také zhotovování
větších děl určených přímo na zakázku
do interiérů. Lidé si tak mohou do domácnosti nechat vyrobit dekorativní
vitrážová okna či dveře. Svůj interiér tím
zhodnotí. „Zájemci jsou stále. Vždy ale
musíme vidět, do jakého interiéru dílo
vyrábíme, abychom podle toho navrhli
podobu. Taková věc je hodnotná a lidé
se na ni budou dívat dlouho, třeba celý
život, takže vše musí ladit,“ vysvětluje
Marie Hájková.
V druhé půli 17. století se v části dnešního Orlického Záhoří v Kunštátě narodil významný malíř skla Ignác Preisler,
který tady také působil. Dnes už v Orlických horách neexistuje ani jedna sklárna, ta poslední zanikla v roce 1911.
Hájkovi ale chtějí tradici opět obnovit.
Pracují na dostavbě sklárny, u které by
bylo i ubytování a galerie. Dokončit jejich záměr se jim ještě nepodařilo, potýkají se s byrokracií. „Snažíme se, aby
sklárna byla dokončená co nejdříve. Stále máme nápady a jdeme dopředu, ale
práce je to náročná a často ani nestíháme
všechny nápady uskutečnit. Proto by nám
pomohla nová sklárna s většími prostory. Chceme také, aby tam mohli přijít
lidé a sami si vyzkoušet tvořit. Měla by
tam probíhat i terapie a léčba barevným
sklem. Hodně se na to těšíme,“ říká Marie Hájková.
Jedinečnost výrobků a navázání na tradici orlicko-horských sklářů dokládá
i certifikát Orlické hory originální produkt®, který pro ně paní Hájková získala už v roce 2007. Práce ji baví a motivuje ji, když se její výrobky lidem líbí
a dělají jim radost. „Práce se musí dělat
s láskou a musí těšit. Pak je to na výrobcích vidět a lidé je ocení. Je to pro nás
ohromný kůň. Bez toho, aby nás práce
bavila, to nejde,“ říká paní Hájková.
(vl)

Paličkovaná krajka
inspirovaná sluncem,
mořem a pískem

nápaditostí, novým pojetím, vzhledem
i originálními materiály. Představila ji
na celé řadě výstav například v Praze,
Hradci Králové, Strážnici, ale také v zahraničí - v Itálii, Holandsku, Finsku.
Velké oblibě se její výrobky těšily i v turecké Ankaře při příležitosti uspořádání
prezentace České republiky 2001. Nositelka ceny Grand Prix z roku
2004, ocenění z kongresu Mezinárodní organizace paličkované a šité krajky (OIDFA),
nás úspěšně reprezentovala
i na Světové výstavě v Hannoveru a získala i udělení „Zlaté
paličky“ v rámci V. Bienále
české krajky 2010 v kategorii
krajka oděvní a interierová
za dílo „Hra se čtverci II“.
Ručně paličkovaných krajek
Jany Štefkové vzniká od každého návrhu pouze několik
kusů.
Zakázka na přání, volba barevnosti
krajky i rámečku, to vše lze zjistit na
www.lacedesign.cz. Doporučujeme navštívit prodejnu mARTina ve Vamberku,
kde si můžete prohlédnout, vybrat a zakoupit z širokého výběru paličkovaných
krajek.
Naleznete zde i kompletní sortiment
potřeb na paličkování a výrobky lidových
řemeslníků z Čech a Moravy.
(mn)

Jemná pavučinka paličkované krajky
ji učarovala už v dětství, když sedávala
u své maminky a pozorovala, jak pomocí paliček, nití a špendlíků
vytváří na podušce (herduli)
stále nové vzory. Nezůstalo
jen u obdivu – paličkování
upsala doslova celý svůj život. Vytvořila už přes dva
tisíce návrhů a jejich realizace jí vynesla nejedno ocenění a uznání. Poznali jste
správně, řeč je o paní Janě
Štefkové z Vamberka-Merklovic.
Od sedmnáctého století je
centrem českého krajkářství
právě Vamberk. Stejně jako
generace krajkářek před ní, používá paní
Štefková starou techniku paličkování,
kterou přizpůsobuje vkusu moderní doby.
Nejraději se věnuje paličkovanému šperku, stolním souborům a obrazové krajce.
Její výrobky z posledního období jsou
zejména v barvách slunce, moře a písku.
Jak sama přiznává, největší inspirací je
pro ni právě příroda.
Moderní krajka je charakteristická
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Chléb z Lična znají
široko daleko
Zákazníci dostanou pečivo z Pekárny Lično v blízkém i širokém okolí.
Pekárna patří k nejvýznamnějším výrobcům potravinářského odvětví v regionu. Dva z mnoha druhů tam vyráběného pečiva nesou certifikát Orlické
hory originální produkt®. Jsou jimi
vyhlášený Ličenský chléb a Sváteční
koláčky.
K výrobě chleba používají v pekárně pramenitou vodu z vlastní studny,
která má parametry vody kojenecké,
dále pšeničnou a žitnou mouku, sůl
a kmín. Chléb vyrábí bez použití zlepšujících či konzervačních látek. Stal
se už několikrát vítězem soutěže Potravina roku Královéhradeckého kraje
a společnost BEAS, která pekárnu
vlastní, získala ocenění Potravinář
roku. V roce 2010 Ličenský chléb do-

konce zvítězil v kategorii Řemeslný
chléb v soutěži O nejlepší chléb roku.
Získal i národní značku kvality Klasa.
Tu nesou stejně jako certifikát originálního produktu z Orlických hor
i ručně vázané Sváteční koláčky. Jsou
plněné makovou, tvarohovou nebo
povidlovou náplní a na povrchu pocukrované. Stejnou recepturu používají v pekárně i pro výrobu svatebních
koláčků, které se od těch svátečních
liší velikostí.
Se stavbou pekárny se začalo za
humny obce Lično na Rychnovsku
v roce 1960, společnost BEAS ji vlastní a provozuje od roku 1991. Postupně
se od té doby pekárna zmodernizovala
a její sortiment rozšířil. Firma provozuje i cukrárnu v Letohradě.
(vl)

Střípky odjinud
(pokračování rubriky ze strany 1)

Výrobků s regionální
značkou je zas o něco víc
Asociace regionálních značek se rozrůstá nejen o nové regiony, přibývá i jednotlivých certifikovaných produktů. Nově
označené produkty mají nejen na Prácheňsku, ale také v Českosaském Švýcarsku,
v Polabí, na Vysočině, na Hané a na Šumavě. Škála nedávno oceněných produktů je opravdu široká, namátkou vyberme
paličkovanou krajku z Prácheňska, ovocné šťávy z Českosaského Švýcarska, med
z Vysočiny, keramiku z Hané, pečivo
z Polabí, malby na sklo ze Šumavy či
ruční papír z Jeseníků. V nejbližší době
se chystá posuzování nových výrobků
i v dalších regionech, např. na Broumovsku, v Podkrkonoší, Orlických horách,
Beskydech či v regionu Górolsko Swoboda.

Šindelová střecha
vydrží padesát let
Dřevěný štípaný šindel vyrábí a pokládá společnost ŽIVA zemědělská
obchodní z Klášterce nad Orlicí. S touto prací má už dlouholeté zkušenosti
a její šindele nesou certifikát originálního produktu z Orlických hor.

Chlenské výrobky stále chutnají
Chlenská uzenina a Chlenská tlačenka jsou kvalitními masnými výrobky, proto lidem chutnají. Společnost ZOPOS Přestavlky je produkuje
ve své výrobně v Chlenech nedaleko
Kostelce nad Orlicí už od začátku devadesátých let. Dbá na to, aby masné
výrobky byly čerstvé a libové.
„Všechno maso, které tu zpracováváme, pochází z hospodářských zvířat, která si v Chlenech a blízkých obcích sami chováme. Zvířata porážíme
v nedalekých jatkách, a tak jde maso
k nám do výrobny dokonale čerstvé,“
říká Zbyněk Myšák, nový ředitel společnosti ZOPOS Přestavlky, který její
řízení převzal po svém otci.
Mezi Chlenskou uzeninu patří například šunkový lahůdkový salám, janovické párky, salám Vysočina, chlenský
salám, staročeský komínový salám,
papriková klobása či kladenská pečeně. Uzeniny jsou tepelně opracovány
a vyráběny z čerstvé kvalitní suroviny,
z vytříděného masa a bez použití náhražek. Proto je jejich chuť lahodná
a jsou vyhlášené v širokém okolí.
Známá je také Chlenská tlačenka,
která stejně jako uzenina získala i certifikát Orlické hory – originální produkt. Zbyněk Myšák upozorňuje, že
společnost s ní každoročně soutěží
v soutěži Potravina a potravinář roku
Královéhradeckého kraje a tlačenka
získává přední místa. Tlačenka obsahuje velký podíl libového masa s nízkým obsahem tuku, nezbytným obsa-

hem spojky a soli. Chuť jí dodává
i směs koření.
Přestože je prodejna masných výrobků společnosti v malé obci Chleny,
zákazníci tam jezdí z daleka. Protože
vědí, že si labužnicky pochutnají, nevadí jim ani, že třeba na čerstvé ještě
teplé uzené, ovar či zabijačkové speciality stojí chvíli ve frontě. Zabijačkové pokrmy totiž společnost nemůže distribuovat jinam nechlazené, při
rozvozu by navíc přišly o čerstvou
chuť.
Kvalita masných produktů se odráží
v jejich vyšší ceně, která však způsobuje problémy při odbytu. Konkurence levného masa a uzenin v supermarketech je totiž příliš velká. Jenže
na rozdíl od kvalitních masných výrobků ty levné obsahují nekvalitní suroviny, náhražky, separáty či kůže.
Vyzkoušejte si poctivé produkty
z Chlen vyráběné z českých chovů
a uvidíte, že vám zachutnají.

Kvůli lepším vlastnostem vyrábí
společnost šindel štípaný. Štípaný je
po letech tak, aby dřevo mělo vždy
radiální sklon vláken. Šíře jednotlivých
šindelů by neměla přesáhnout 12 centimetrů kvůli sesychání a rozpínání
na střeše. Podle tvaru vyrábí ŽIVA převážně šindel valašský. Na přání však
zhotoví i šindel alpského typu. Šindele vyrábí převážně ze dřeva smrkového
a jedlového, ale i z modřínu.
Výhodou šindelové střechy její lehkost, a tak příliš nezatěžuje střešní konstrukci. Navíc dobře těsní a vypadá
esteticky. Šindel se hodí nejen na střechy památkových objektů, kostelů či
chalup, ale i nových staveb či zahradních
altánů. Taková střecha podporuje i návrat k přírodě a přírodním materiálům.
Tradice šindelových střech je v České

republice nejen v Orlických horách, ale
i v Beskydách, na Šumavě, v Krkonoších a na Vysočině.
Při správné údržbě vydrží šindelová
střecha až 50 let. Aby sloužila dlouhá
léta, je zapotřebí se o ni náležitě starat
a pravidelně ji impregnovat vhodnými
přípravky, které odpuzují vodu.
(vl)
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Račte vstoupit, láká malebný
obchůdek mARTina
Vamberk je město krajky a centrum
českého krajkářství. Zásluhu na velkém
rozmachu krajkářství má především
Magdaléna Grambová, která počátkem
17. století přichází z Vlámska do Vamberka, kde se její manžel Kašpar z Grambu roku 1627 stává majitelem vambereckého panství. České krajkářky původní
lidovou tvorbu obohatily o tzv. flanderskou krajku. Tradice krajkářství, kterou
se Vamberk proslavil po celém světě díky
dovednosti místních krajkářek, je zachována dodnes. Příkladem může být paní
Jana Štefková. Za výrobu ručně paličkované krajky získala i certifikát Orlické
hory originální produkt®.

dání zasednou k herduli a předvedou
jemnou práci, při které paličkovanou
krajku vytváří. Jako dárek nebo suvenýr
si můžete také zakoupit výrobky lidových řemeslníků z Čech i Moravy. Při
výběru sortimentu se přísně dbá na originalitu a kvalitu.
Zastoupení prodejny na krajkářských
trzích je samozřejmostí, stejně jako každoročně na vánočním trhu v Muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
Paní Martina Rejzlová navíc prezentuje um českých krajkářek i v zahraničí,
kde seznamuje zájemce s tím, jak zacházet s paličkami a nití. Vyučuje získání
zručnosti a dovednosti potřebné k výro-

Přijedete-li do Vamberka, zastavte se
na náměstí, kde téměř proti kostelu
najdete jak Muzeum krajky, tak půvabnou stylovou prodejnu mARTina.
Vznikla v roce 1995 jako první obchod
s krajkářskými potřebami v České republice. Je to zcela zákonité, protože
o patro výš je v muzeu umístěna expozice k vývoji krajkářství od 18. století až
po současnost.
Majitelkou obchodu je pracovnice
Muzea a galerie Orlických hor Martina
Rejzlová, etnografka a také dcera významné regionální krajkářky paní Jany
Štefkové.
Kromě krajek pak najdete v obchodě
i kompletní sortiment potřeb na paličkování a paní prodavačka i paní majitelka jsou také velice zručné krajkářky.
Pokud mají zákazníci zájem, na požá-

bě paličkované krajky. Své žáky má jak
ve Španělsku, tak i v Itálii.
Tradice paličkování tak pokračuje.
Díky ohlasu a trvalému zájmu o umění
krajkářek se proto o osud dovednosti
vytvářet paličkovanou krajku nemusíme
obávat.
Kontakt:
mARTina, budova Muzea krajky,
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
tel. 494 541 518
info@ martina-krajka.cz
www.martina-krajka.cz
Prodejní doba
Květen – září PO – NE 9-12, 13-17
Říjen + duben PO – PÁ 9-12, 13-17
SO – NE 9-12, 13-16
Listopad – březen PO – PÁ 9-12, 13-17
SO 9-11:30
Otevřeno je i o svátcích.

Pečivo z Rokytnice
chutná i voní

přestože zájem ze strany zákazníků
o rokytnické pečivo by určitě byl.

Prvním předpokladem pro zahájení
pekařské výroby jsou kvalitní suroviny.
Potom je to samozřejmě originální receptura. Ta se v případě pekárny Marie
Kalousové v Rokytnici v Orlických
horách předává z generace na generaci.
Důležití jsou také šikovní pekaři, kteří
pod dohledem zkušené šéfové paní Kalousové, dbají na to, aby výrobky z klasické zděné parní pece byly stále žádané a kvalitní.
Rokytnické housky, koláče, sýrové
rohlíky nebo třeba preclíky, to jsou
pochoutky, které ocenili i návštěvníci
veletrhů a dalších akcí cestovního ruchu. Chutné pečivo už jenom svou vůní
lákalo k ochutnání a propagovalo um
pekařů i jejich kraj Orlické hory třeba
na Staroměstském náměstí v Praze či
veletrhu Infotour v Hradci Králové.
O tom, jestli se dostanou rokytnické
pekařské výrobky k zákazníkům z širokého okolí, rozhodují především
prodejci v obchodech i majitelé ubytovacích zařízeních. Současný počet zaměstnanců pekárny totiž nedává možnost prezentace výrobků třeba na trzích,

Jestli se vám nepodařilo ochutnat
třeba skvělý velikonoční mazanec, je
to škoda. Pokud si ale vyberete k vašemu horskému výletu či pobytu město Rokytnici v Orlických horách, máte
jedinečnou možnost navštívit prodejnu Kalousovy pekárny přímo na náměstí. Sortiment pečiva i dalšího zboží vás tam určitě uspokojí. Můžete
ochutnat pečivo dodané ještě teplé
přímo z pece.
Dobrým nápadem hodným následování je exkurze žáků do míst, kde vznikají vyhlášené křupavé a chutné pekařské výrobky. Děti tak mohou navštívit
prostředí, které znají třeba jen z pohádek. Vlídná paní majitelka si našla
chvilku času na povídání s malými návštěvníky, i když pečení a expedice
před Velikonocemi byly na vrcholu.
Všude to nádherně vonělo, až se sliny
sbíhaly. Rokytnické pečivo z pekařství
od Kalousů stále patří mezi špičkové
výrobky v regionu a označení Orlické
hory originální produkt to jen potvrzuje. Přijďte ochutnat skvělé pečivo a poznat přitom krajinu v této části Orlických hor.
(mn)
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Krejčí krojů má Zlatý kolovrat
Šití krojů a dobových oděvů se Eva
Tatoušková z Nového Města nad Metují věnuje víc než dvacet let. Její kroje nesou certifikát Orlické hory originální produkt® a v roce 2009 dokonce
převzala cenu Královéhradeckého kraje za udržování a přínos tradičnímu řemeslu Zlatý kolovrat.

jsou také v muzeích, třeba pro to
v Třebíči ušila dokonce celý velký
soubor asi čtyřiceti krojů, další jsou
v muzeích v Poličce, v Jaroměři či
Podřipském muzeu. Dobové šaty vytvořila pro oživlé postavy z románu
Boženy Němcové Babička, které jsou

každoročně k vidění v Babiččině údolí
a na zámku v Ratibořicích. Z rukou šikovné paní krejčové už zkrátka vzešly
desítky dobových oděvů. Díky tomu se
dnes lidé mohou podívat, jak vypadaly
tradiční oděvy předků.

Ryby z Opočna chutnají
Ryby z Kolowratského rybářství
v Opočně si můžete koupit přímo
v tamní prodejně. Třeba čerstvého
kapra vám rybáři vyloví přímo ze sádek a podle přání vykuchají nebo připraví filety. V létě nabízejí ryby na grilování, před Vánocemi je velký zájem
o štědrovečerní kapry. Ti jsou často

pořádní mackové, chovají se totiž čtyři
roky a navíc skvěle chutnají.
Rybářství hospodaří na největším
chovném opočenském rybníce Broumar, který stejně jako sádky, napájí
Zlatý potok. Pro rybáře je opravdu
„zlatý“. Říčka, jejíž pramen je v Orlic-

kých horách, je totiž velmi čistá a to
má velký vliv na chuť ryb. „Voda
v Broumaru a v našich sádkách má naprosto čistou pstruhovou vodu. Ryby
z našich sádek jsou tak zbavené veškerých nežádoucích příchutí,“ vysvětluje
správce Kolowratského rybářství Vladimír Flégl.

V Opočně se ryby chovaly už v 16.
století. Dnešní rybářství patří majiteli
zámku v Rychnově nad Kněžnou Janu
Kolowratovi Krakowskému. Rybáři se
starají asi o 330 hektarů vodních ploch
pod Orlickými horami. Největšími
z rybníků jsou Broumar, Špinka, Tuří,

Skleněné dekorace a vitráže z Orlického
Záhoří oceňují i v zahraničí

Eva Tatoušková kroje i sbírá a připravuje jejich výstavy. „Můj poslední
přírůstek do sbírky je krásný svatební
chodský kroj,“ říká krejčová. Protože
už toho z historie krojů ví hodně moc,
také o nich přednáší. Na trzích ji často
lidé poznají podle toho, že je do jedno-

Krejčová ušila i kroje do zahraničí.
Jeden dokonce oblékla miss v Texasu
v Americe. „Jeden pán z jižních Čech
se ozval, jestli by bylo možné ušít
kroj pro jeho příbuzné v Americe
na soutěž miss původních přistěhovalců v Texasu. Řekla jsem mu, ať pošle
míry a jihočeský kroj jsem ušila. Ta
dívčina, původem Češka, v něm nakonec opravdu miss vyhrála,“ líčí Eva
Tatoušková. Její kroj putoval i do Norska. „Ozvala se mi mladá Češka, která
je vdaná za Nora. V Norsku mají nějakou slavnost, při které každý chodí
v kroji typickém pro region, odkud pochází. Ona je ze středních Čech. Když
tam všichni obdivovali kroje a ona neměla žádný, bylo jí smutno. Tak jsme
jí ušili krásný středočeský kroj. Její
partner ale kroj nemá, a tak to vypadá,
že příští rok budeme šít norský kroj
Norovi,“ usmívá se Eva Tatoušková.
K šití krojů ji přivedla náhoda - její
známá chtěla jeden ušít. Musela přitom hledat a bádat, jak má kroj se vším
všudy vypadat. Taková práce ji začala
bavit a už u ní zůstala. V malé dílničce
v centru Nového Města se díky ní znovu rodí staré české kroje, které už
v dnešní době šije málokdo. Zájemci
o ušití za ní jezdí až z Moravy, kde se
krojové tradice dodržují v hojné míře
a lidé jsou na ně pyšní.
Kroje z dílny Evy Tatouškové mají
i folklórní soubory, například Jitro
a Červánek v Hradci Králové, Ondráš
z Brna, Kohoutek z Chrudimi, Karmazín z Pardubic, Jizera z Liberce a Prácheňák ze Strakonic. Její repliky krojů
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ho z krojů oblečená. „Lidé se nás často
ptají, odkud jsme. Odpovídáme, že
z Orlických hor, a proto je pro nás dobrý i certifikát Orlické hory originální
produkt. Víc se o nás ví,“ říká Eva Tatoušková.
(vl)

Černíkovický a Jaroměřský. Chovají
se v nich především kapři, ale také líni,
štiky, amuři, tolstolobici a sumci. Nejenže ryby žijí v čistém prostředí, ale
jejich kvalita je zaručena také systémem kontrolujícím rizika spojená s krmivem, tedy stálou mikrobiologickou
a veterinární kontrolou a kontrolou
pracovních postupů.
Přísnými normami se řídí i zpracování vylovených ryb. Rybářství má totiž také vlastní zpracovnu. „Jsme pod
stálým veterinárním dozorem, vyrábíme podle přísných pravidel systému
HACCP (Hazard Analysis Criticat
Control Point), což zaručuje vysokou
kvalitu a nezávadnost našich výrobků,“
říká vedoucí výroby Daniel Vlach.
Protože o opočenské ryby je zájem,
zpracovna stále zvyšuje produkci. Mlsné jazýčky lákají také uzené ryby.
V udírně se prý udí skoro pořád. Kromě pstruhů či tolstolobiků je lahůdkou
uzený kapr. Na jeho ochucení totiž používají opočenští rybáři různá koření
a tradiční postupy výroby tají.
Ve zpracovně se připravují i ryby dovezené ze zahraničí, například makrely
a sledi. Další druhy mořských ryb si
lidé mohou koupit mražené v prodejně
rybářství. Kromě prodejny v rybářství
v Opočně si zákazníci mohou ryby příležitostně především na podzim koupit
i na trzích, jarmarcích či při některých
výlovech.
Na tradici a výjimečnost ryb z Kolowratského rybářství odkazuje i rybářstvím získaný certifikát Orlické hory
originální produkt®.
(vl)

Skláři působili v Orlických horách
po staletí. Na jejich umění dnes navazuje Marie Hájková z Orlického Záhoří.
Tvoří vitráže technikou Tiffany.
Louis C. Tiffany byl americký sklář,
malíř a tvůrce interiérů, který vytvářel
secesní skleněné lampy. Technika jejich
výroby později získala jeho jméno, ačkoli jsou s ním spojovány předně drahé
šperky. „Tiffanyho vitrážové lampy se
dnes na aukcích prodávají za stovky eur.
Neznalec však velmi snadno koupí
za cenu pravé lampy padělek, který vznikl v čínské dílně,“ vysvětluje paní Hájková. Ta z barevných opálových sklíček
vyrábí nejen lampy, ale i dekorace, mozaiky a obrázky, dále vitrážová okna,
dveře či zrcadla. Zabývá se i tvorbou
šperků. Její výrobky mají vlastní originální označení ART TIFFANY.
Vitrážové dekorativní výrobky jsou
náročné na vytvoření. V práci pomáhá
paní Hájkové manžel a jejich výtvory
jsou ceněné i v zahraničí. Navštěvují
mezinárodní řemeslné akce třeba v Německu, Polsku či Slovensku. „Naše práce se tam líbí. Lidé se na nás těší, vítají
nás a kolikrát ani nestačíme věci vybalit.
Řemeslo je tam hodnocené na vysoké
úrovni a lidé k němu mají přívětivý vztah
a váží si ho,“ říká Marie Hájková. Jejich
práce jsou v galeriích a ve sbírkách nejen
v Evropě, ale i v Austrálii a Americe.
„Zákazníci nás vyhledávají a chtějí naše
výrobky,“ říká paní Hájková. Oceňují
totiž jejich preciznost. Navíc jsou dělané
ručně a s láskou a pokorou ke sklu. „Češi
byli vždy ve světě hodnoceni za své
sklářské výrobky velice kladně. Zbytečně se neříká, že ruce českých sklářů jsou
zlaté,“ dodává paní Hájková.
Vitráže a dekorace vznikají z opálového skla. „Je ručně vyráběné a má zajímavou strukturu a širokou škálu barev,“
vysvětluje Marie Hájková. Barevné sklo
navíc uklidňuje. Protože však v České
republice materiál na výrobu vitráží chybí, dováží se z Ameriky. Výroba samotného skla je navíc náročná. To jsou důvody, proč je jeho cena vyšší.

Motivů na výtvorech Hájkových je celá
řada. Zatímco v létě mají lidé na jarmarcích zájem o dekorace s přírodními motivy, před Vánocemi vyhledávají ty se
zvonečky, hvězdami či andělíčky.
Hájkovi se věnují také zhotovování
větších děl určených přímo na zakázku
do interiérů. Lidé si tak mohou do domácnosti nechat vyrobit dekorativní
vitrážová okna či dveře. Svůj interiér tím
zhodnotí. „Zájemci jsou stále. Vždy ale
musíme vidět, do jakého interiéru dílo
vyrábíme, abychom podle toho navrhli
podobu. Taková věc je hodnotná a lidé
se na ni budou dívat dlouho, třeba celý
život, takže vše musí ladit,“ vysvětluje
Marie Hájková.
V druhé půli 17. století se v části dnešního Orlického Záhoří v Kunštátě narodil významný malíř skla Ignác Preisler,
který tady také působil. Dnes už v Orlických horách neexistuje ani jedna sklárna, ta poslední zanikla v roce 1911.
Hájkovi ale chtějí tradici opět obnovit.
Pracují na dostavbě sklárny, u které by
bylo i ubytování a galerie. Dokončit jejich záměr se jim ještě nepodařilo, potýkají se s byrokracií. „Snažíme se, aby
sklárna byla dokončená co nejdříve. Stále máme nápady a jdeme dopředu, ale
práce je to náročná a často ani nestíháme
všechny nápady uskutečnit. Proto by nám
pomohla nová sklárna s většími prostory. Chceme také, aby tam mohli přijít
lidé a sami si vyzkoušet tvořit. Měla by
tam probíhat i terapie a léčba barevným
sklem. Hodně se na to těšíme,“ říká Marie Hájková.
Jedinečnost výrobků a navázání na tradici orlicko-horských sklářů dokládá
i certifikát Orlické hory originální produkt®, který pro ně paní Hájková získala už v roce 2007. Práce ji baví a motivuje ji, když se její výrobky lidem líbí
a dělají jim radost. „Práce se musí dělat
s láskou a musí těšit. Pak je to na výrobcích vidět a lidé je ocení. Je to pro nás
ohromný kůň. Bez toho, aby nás práce
bavila, to nejde,“ říká paní Hájková.
(vl)

Paličkovaná krajka
inspirovaná sluncem,
mořem a pískem

nápaditostí, novým pojetím, vzhledem
i originálními materiály. Představila ji
na celé řadě výstav například v Praze,
Hradci Králové, Strážnici, ale také v zahraničí - v Itálii, Holandsku, Finsku.
Velké oblibě se její výrobky těšily i v turecké Ankaře při příležitosti uspořádání
prezentace České republiky 2001. Nositelka ceny Grand Prix z roku
2004, ocenění z kongresu Mezinárodní organizace paličkované a šité krajky (OIDFA),
nás úspěšně reprezentovala
i na Světové výstavě v Hannoveru a získala i udělení „Zlaté
paličky“ v rámci V. Bienále
české krajky 2010 v kategorii
krajka oděvní a interierová
za dílo „Hra se čtverci II“.
Ručně paličkovaných krajek
Jany Štefkové vzniká od každého návrhu pouze několik
kusů.
Zakázka na přání, volba barevnosti
krajky i rámečku, to vše lze zjistit na
www.lacedesign.cz. Doporučujeme navštívit prodejnu mARTina ve Vamberku,
kde si můžete prohlédnout, vybrat a zakoupit z širokého výběru paličkovaných
krajek.
Naleznete zde i kompletní sortiment
potřeb na paličkování a výrobky lidových
řemeslníků z Čech a Moravy.
(mn)

Jemná pavučinka paličkované krajky
ji učarovala už v dětství, když sedávala
u své maminky a pozorovala, jak pomocí paliček, nití a špendlíků
vytváří na podušce (herduli)
stále nové vzory. Nezůstalo
jen u obdivu – paličkování
upsala doslova celý svůj život. Vytvořila už přes dva
tisíce návrhů a jejich realizace jí vynesla nejedno ocenění a uznání. Poznali jste
správně, řeč je o paní Janě
Štefkové z Vamberka-Merklovic.
Od sedmnáctého století je
centrem českého krajkářství
právě Vamberk. Stejně jako
generace krajkářek před ní, používá paní
Štefková starou techniku paličkování,
kterou přizpůsobuje vkusu moderní doby.
Nejraději se věnuje paličkovanému šperku, stolním souborům a obrazové krajce.
Její výrobky z posledního období jsou
zejména v barvách slunce, moře a písku.
Jak sama přiznává, největší inspirací je
pro ni právě příroda.
Moderní krajka je charakteristická
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Chléb z Lična znají
široko daleko
Zákazníci dostanou pečivo z Pekárny Lično v blízkém i širokém okolí.
Pekárna patří k nejvýznamnějším výrobcům potravinářského odvětví v regionu. Dva z mnoha druhů tam vyráběného pečiva nesou certifikát Orlické
hory originální produkt®. Jsou jimi
vyhlášený Ličenský chléb a Sváteční
koláčky.
K výrobě chleba používají v pekárně pramenitou vodu z vlastní studny,
která má parametry vody kojenecké,
dále pšeničnou a žitnou mouku, sůl
a kmín. Chléb vyrábí bez použití zlepšujících či konzervačních látek. Stal
se už několikrát vítězem soutěže Potravina roku Královéhradeckého kraje
a společnost BEAS, která pekárnu
vlastní, získala ocenění Potravinář
roku. V roce 2010 Ličenský chléb do-

konce zvítězil v kategorii Řemeslný
chléb v soutěži O nejlepší chléb roku.
Získal i národní značku kvality Klasa.
Tu nesou stejně jako certifikát originálního produktu z Orlických hor
i ručně vázané Sváteční koláčky. Jsou
plněné makovou, tvarohovou nebo
povidlovou náplní a na povrchu pocukrované. Stejnou recepturu používají v pekárně i pro výrobu svatebních
koláčků, které se od těch svátečních
liší velikostí.
Se stavbou pekárny se začalo za
humny obce Lično na Rychnovsku
v roce 1960, společnost BEAS ji vlastní a provozuje od roku 1991. Postupně
se od té doby pekárna zmodernizovala
a její sortiment rozšířil. Firma provozuje i cukrárnu v Letohradě.
(vl)

Střípky odjinud
(pokračování rubriky ze strany 1)

Výrobků s regionální
značkou je zas o něco víc
Asociace regionálních značek se rozrůstá nejen o nové regiony, přibývá i jednotlivých certifikovaných produktů. Nově
označené produkty mají nejen na Prácheňsku, ale také v Českosaském Švýcarsku,
v Polabí, na Vysočině, na Hané a na Šumavě. Škála nedávno oceněných produktů je opravdu široká, namátkou vyberme
paličkovanou krajku z Prácheňska, ovocné šťávy z Českosaského Švýcarska, med
z Vysočiny, keramiku z Hané, pečivo
z Polabí, malby na sklo ze Šumavy či
ruční papír z Jeseníků. V nejbližší době
se chystá posuzování nových výrobků
i v dalších regionech, např. na Broumovsku, v Podkrkonoší, Orlických horách,
Beskydech či v regionu Górolsko Swoboda.

Šindelová střecha
vydrží padesát let
Dřevěný štípaný šindel vyrábí a pokládá společnost ŽIVA zemědělská
obchodní z Klášterce nad Orlicí. S touto prací má už dlouholeté zkušenosti
a její šindele nesou certifikát originálního produktu z Orlických hor.

Chlenské výrobky stále chutnají
Chlenská uzenina a Chlenská tlačenka jsou kvalitními masnými výrobky, proto lidem chutnají. Společnost ZOPOS Přestavlky je produkuje
ve své výrobně v Chlenech nedaleko
Kostelce nad Orlicí už od začátku devadesátých let. Dbá na to, aby masné
výrobky byly čerstvé a libové.
„Všechno maso, které tu zpracováváme, pochází z hospodářských zvířat, která si v Chlenech a blízkých obcích sami chováme. Zvířata porážíme
v nedalekých jatkách, a tak jde maso
k nám do výrobny dokonale čerstvé,“
říká Zbyněk Myšák, nový ředitel společnosti ZOPOS Přestavlky, který její
řízení převzal po svém otci.
Mezi Chlenskou uzeninu patří například šunkový lahůdkový salám, janovické párky, salám Vysočina, chlenský
salám, staročeský komínový salám,
papriková klobása či kladenská pečeně. Uzeniny jsou tepelně opracovány
a vyráběny z čerstvé kvalitní suroviny,
z vytříděného masa a bez použití náhražek. Proto je jejich chuť lahodná
a jsou vyhlášené v širokém okolí.
Známá je také Chlenská tlačenka,
která stejně jako uzenina získala i certifikát Orlické hory – originální produkt. Zbyněk Myšák upozorňuje, že
společnost s ní každoročně soutěží
v soutěži Potravina a potravinář roku
Královéhradeckého kraje a tlačenka
získává přední místa. Tlačenka obsahuje velký podíl libového masa s nízkým obsahem tuku, nezbytným obsa-

hem spojky a soli. Chuť jí dodává
i směs koření.
Přestože je prodejna masných výrobků společnosti v malé obci Chleny,
zákazníci tam jezdí z daleka. Protože
vědí, že si labužnicky pochutnají, nevadí jim ani, že třeba na čerstvé ještě
teplé uzené, ovar či zabijačkové speciality stojí chvíli ve frontě. Zabijačkové pokrmy totiž společnost nemůže distribuovat jinam nechlazené, při
rozvozu by navíc přišly o čerstvou
chuť.
Kvalita masných produktů se odráží
v jejich vyšší ceně, která však způsobuje problémy při odbytu. Konkurence levného masa a uzenin v supermarketech je totiž příliš velká. Jenže
na rozdíl od kvalitních masných výrobků ty levné obsahují nekvalitní suroviny, náhražky, separáty či kůže.
Vyzkoušejte si poctivé produkty
z Chlen vyráběné z českých chovů
a uvidíte, že vám zachutnají.

Kvůli lepším vlastnostem vyrábí
společnost šindel štípaný. Štípaný je
po letech tak, aby dřevo mělo vždy
radiální sklon vláken. Šíře jednotlivých
šindelů by neměla přesáhnout 12 centimetrů kvůli sesychání a rozpínání
na střeše. Podle tvaru vyrábí ŽIVA převážně šindel valašský. Na přání však
zhotoví i šindel alpského typu. Šindele vyrábí převážně ze dřeva smrkového
a jedlového, ale i z modřínu.
Výhodou šindelové střechy její lehkost, a tak příliš nezatěžuje střešní konstrukci. Navíc dobře těsní a vypadá
esteticky. Šindel se hodí nejen na střechy památkových objektů, kostelů či
chalup, ale i nových staveb či zahradních
altánů. Taková střecha podporuje i návrat k přírodě a přírodním materiálům.
Tradice šindelových střech je v České

republice nejen v Orlických horách, ale
i v Beskydách, na Šumavě, v Krkonoších a na Vysočině.
Při správné údržbě vydrží šindelová
střecha až 50 let. Aby sloužila dlouhá
léta, je zapotřebí se o ni náležitě starat
a pravidelně ji impregnovat vhodnými
přípravky, které odpuzují vodu.
(vl)

Doma v ORLICKÝCH HORÁCH

Letní vydání

Rychnovská piva
Projdete bránou rychnovského pivovaru na jeho útulné nádvoří a máte
pocit, že jste se vrátili do starých dobrých časů, které neopakovatelným způsobem ztvárnil filmový režisér Jiří Menzel ve filmové klasice stříbrného plátna Postřižiny. Doby, kdy si lidé užívali života, dokázali se zastavit a vychutnat si dobré věci – třeba v horkém létě správně vychlazené pivo.
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u Výrovky na hřebenu. Snažíme se rychnovské pivo nabízet i dál. Nejvíce piva
vytočíme v našem pivním šenku s kapacitou 120 míst v areálu pivovaru.
Provozujeme ho v sezoně od května
do září s tím, že zavřeno máme pouze
v pondělí. Nabízíme kulinářské speciality připravované na velkém grilu. O kvalitní obsluhu se stará personál z Hotelu
Havel. Rodinné návštěvy potěší atrakce
dětského koutku.

V rychnovském pivovaru se zlatavý
mok z chmele přestal vařit v roce 1962.
Areál byl uzavřen a technologie na výrobu piva vybourána. Objekt postupem
času chátral. Ve zdevastovaných prostorech začala později fungovat sodovkárna. V roce 1993 byl areál pivovaru navrácen v restituci rodině Mikšově.

není. Tak vrať Rychnovu pivo alespoň
formou minipivovaru.“ Tři a půl roku
mně trvalo, než jsem ho přesvědčil.“

Obnovení pivovarnické tradice
po odmlce trvající téměř půl
století patrně nebylo
jednoduché…
„Za hlavní podmínku jsme si stanovili skutečnost, že se na projektu bude
podílet i město, což se podařilo. Rychnov
nad Kněžnou je garantem částečného
odbytu vyrobeného piva. V centru města na Starém náměstí se točí jedenáctka
a dvanáctka v Hotelu Havel, jehož je
město většinovým vlastníkem.“

Novou aktivitou občanského
sdružení MAS POHODA venkova v roce 2011 je realizace I. ročníku Mezinárodního hudebního
festivalu F. L. Věka, který pořádá
ve spolupráci s městem Dobruška a neformálním spolkem přátel
hudby Dobrušská klasika.

Sodovkárna začala rozšiřovat výrobu
a po dvou letech provozu přibyla sirupárna s výrobou sirupů podle vlastních
receptur. Další rozšíření vyráběného
sortimentu přišlo na přelomu tisíciletí.
„V roce 2000 starou uhelnou kotelnu
nahradila nová plynová a nám se v budově uvolnily dvě třetiny prostoru. Brzy
jsme jej využili - rozjeli jsme moštárnu,“
dokumentuje expanzi rychnovského
pivovaru jeho jednatel Tomáš Konvalina. Ani to však nebyla konečná při
rozšiřování výroby. „ Občas nám mošt
zbyl. Přemýšleli jsme, co s ním…“
usmívá se Konvalina. „A tak jsme ho
zkusili vypálit!“ V roce 2002 vznikla
palírna.

Výroba piva se do Rychnova
vrátila. Na počátku 21. století
jste však začínali prakticky
od nuly. Navázat se dalo pouze
na vzdálenou tradici.
Pivovar patřil původně rodu Kolowratů, později jej převzala rodina Mikšova.
Ve znárodňovacím roce 1948 o něj přišla a v roce 1962 byl uzavřen. Od té

hnali jsme ještě litrovky vratné. Plníme
sudy s obsahem 50, 30 a 15 litrů a naplníme i drobnými zákazníky přivezené soudky.

Průmyslové mošty jsou vyráběné
z koncentrátu, naproti tomu náš mošt je
skutečně vylisovaná šťávou z jablek,
vyčištěnou odstředivkou od mechanických nečistot, pasterizovanou a stočenou.
Jednoznačně je to naše přednost. Odebíráme jablka z Dolan u České Skalice,
které jsou zárukou kvality. Zajímavostí
je, že nikdy neseženeme stejnou várku
jablek, proto nedokážeme udělat stejné
šarže. Na podzim bývá mošt kyselejší,
na jaře zase sladčí.

Jak se zrodila myšlenka
navrácení vaření piva
do objektu bývalého pivovaru?
„Pan majitel nechal zrekonstruovat
dvůr a udělat novou fasádu budov. Při
té příležitosti vrátil na bránu ceduli s nápisem „Pivovar“, kterou jsem v roce 1991
při stavění nové střechy sundal, ale nevyhodil. Řekl jsem mu tehdy: „Ceduli
jsi pověsil, ale pivovar to momentálně

Pivo se vyznačuje výraznější hořkostí, plnější chutí a ostrým řízem. Výroba
vychází z nejlepších pivovarských surovin a osvědčeného kmene pivovarských kvasinek.
Delší doba ležení a zrání piva v ležáckých tancích dodává nápoji potřebné
harmonizující složky.

V rychnovských hotelech Havel a Panorama, v místním bazénu, v Café Biograf na kolonádě v Janských Lázních
nebo v Krkonoších v bufetu na rozcestí

Luboš Řehák, předseda MAS POHODA venkova

Speciální sladkohořké chuti se dosahuje kombinací různých druhů sladů,
kde obzvlášť karamelový slad určuje
finální nezaměnitelnou chuť výrobku.
Nižším prokvašením dostává pivo patřičnou plnost. Pivu dominuje karamelová vůně, příjemně ladící s chmelovým
aromatem.
Náš polotmavý Kaštan má ambice
navázat na tradiční výrobu tmavého 12st.
rychnovského Granátu z 30. a 40. let
minulého století.

Je to pivo tzv. granátového typu, barvou připomíná český drahokam – granát.
Je drahokamem rovněž mezi rychnovskými pivy, s neopakovatelnou,
příjemnou nasládlou chutí, nevtíravou
hořkostí a výraznější karamelovou chutí a vůní.
Skladba surovin, ve které dominují
„barevné slady“, specielní postup ve varně a doba ležení a zrání v ležáckém
sklepě zaručuje tu nejvyšší kvalitu výrobku. Tento speciál navazuje na tradiční speciál, vyráběný sládkem Janem
Mikšem ve 20 – 40 letech minulého
století pod názvem „Kvardian”.
(ms)

Festivalu již vyjádřili podporu takové instituce jako Asociace hudebních
umělců a vědců, Římskokatolická farnost Dobruška, Konzervatoř Pardubice, Polský institut v Praze či Fórum
mladých.
Financování festivalu řeší MAS POHODA venkova i za spoluúčasti Královéhradeckého kraje, města Dobrušky, Nadace život umělce a dalších.
Mediální partnery festivalu jsou
Český rozhlas Hradec Králové a Rádio
Proglas.

Kostel sv. Václava
v Dobrušce
neděle 23. října 2011
v 19:30

Václav Hudeček

Iva Kramperová

housle

housle

orchestr
Barocco sempre giovane

Pavel Svoboda

Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou cestu mezi českou
a mezinárodní interpretační elitu
v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let vystoupil na koncertu v Lon-

dýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl
mu velkou budoucnost.

Kostel sv. Ducha
v Dobrušce
neděle 9. října 2011
v 15:00 hodin

varhany
Iva Kramperová, profesorka Konzervatoře Pardubice, je stipendistkou
firmy Yamaha a laureátkou mezinárodních soutěží, varhaník Pavel Svoboda studuje Akademii múzických
umění v Praze a současně vysokou
školu “Universität der Künste“ v Ber-

Jiří Bárta
violoncellový recitál
Vynikající violoncellista Jiří Bárta obdržel ceny Europäische Förderpreis für Musik a RostropovichHammer Award v Los Angeles.
V květnu 2001 podniknul turné
po Velké Británii s Berlínskými symfoniky a byl také pozván, aby vedl
mistrovskou třídu v Royal Academy
of Music v Londýně.

líně. Společně vystoupili na mnoha
významných festivalech včetně zahajovacího koncertu Mezinárodní
soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech nebo Summitu prezidentů Visegrádské čtyřky, který pořádala Kancelář prezidenta republiky.

Luboš Sluka – hudební skladatel

12° Rychnovská Kněžna
Klasický světlý ležák českého typu,
vařený podle původní receptury sládka

Michiyo Keiko
(Japonsko)

Jiří Hlaváč – předseda Asociace
hudebních umělců a vědců
Vlastimil Mareš – děkan Hudební
fakulty Akademie múzických umění.

varhany
Japonská sopranistka Michiyo
Keiko je laureátkou karlovarské Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína
Dvořáka, v roce 1996 jí byla udělena Cena Masarykovy akademie umění. Varhaník a cembalista Jaroslav
Tůma, docent Hudební fakulty AMU
v Praze koncertoval mimo jiné
v USA, Japonsku i Singapuru. V Praze v letech 1990 až 1993 souborně
provedl celé Bachovo varhanní dílo,
za což mu byla přiznána Výroční
cena Nadace českého hudebního
fondu.

Společenské centrum
Kino 70 Dobruška
5. prosince 2011
v 19:30 hodin

Václav Hudeček – houslový virtuos
Pivní korunka
z 30. let

Kostel sv. Václava
v Dobrušce
neděle 27. listopadu 2011
v 18:30 hodin

Jaroslav Tůma

Kostel sv. Václava
v Dobrušce
neděle 25. září 2011
v 19:30 hodin

Umělecký patronát festivalu zajišťují:

Areál rychnovského pivovaru,
to už v poslední dobou nejsou
pouze výrobní provozy…

Kateřina Englichová je držitelkou
prvních cen z mnoha mezinárodních
soutěží – mimo jiné i Pro Musicis
Int. Award v New Yorku.

soprán

Rychnovský Zilvar navazuje na původní rychnovské pivo 10st., vyráběné
ve zdejším pivovaru od roku 1928.

Pivo polotmavého typu s jasnou, jantarovou barvou a mírně nahnědlou pěnou.

Přesně tak. Pivovarské nádvoří několikrát v roce ožije kulturou. Oblíbené
jsou akce Vítání jara a Loučení s létem,
které se letos uskuteční 10. září. V rámci tradičního divadelního festivalu Poláčkovo léto se na vodní hladině našeho

jménem pořadatelů si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat do vybraných
koncertních prostor - tentokrát v Dobrušce, kde si s námi společně jistě
rádi vychutnáte překrásnou hudbu v podání vynikajících interpretů.
Všichni věříme, že podzimní dušičkový čas přinese úvodní ročník Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka, který úspěšně nastartuje naši novou a věřme i dlouhodobou aktivitu. Těšíme se na Vás!

S myšlenkou uspořádání festivalu
přichází Pavel Svoboda, jeden z nejúspěšnějších varhaníků mladé generace
(www.varhanik.cz), který se stává
i uměleckým ředitelem této významné
hudební události.

Nižší koncentrace mladiny a vyšší
prokvašení dává pivu lehkost a dobrou
pitelnost. Kvalitní slad plzeňského typu
je zárukou velmi světlé, oku lahodící
barvy.

11° Rychnovský Kaštan

Kde se dá rychnovské pivo
ochutnat?

Kateřina Englichová patří k výrazným osobnostem české harfové
školy. Studovala Konzervatoř v Praze, následně jí stipendium umožnilo
studovat na Curtisově Institutu ve Filadelfii v USA. V roce 1998 debutovala v newyorské v Carnegie Hall,
s Českou filharmonií pak v roce
2008.

Vážení přátelé,

Pivo tzv. „výčepního“ typu, dobře
zahánějící žízeň a zvoucí k celovečernímu posezení. Kombinací dvou druhů
chmele – žateckého červeného a vysokoobsažného chmele „Sládek“ se dosahuje nevtíravé, ale pikantní hořkosti
vyzývající k dalšímu napití.

Pivní korunka
z 30. let

Pálíme ze sedmi druhů ovoce. Nejžádanější jsou podle očekávání švestky,
jablka, hrušky a meruňky.

harfový recitál

Program I. ročníku festivalu

Sváteční speciál vyrobený z mladiny
o koncentraci vyšší než 15%. Obsah
alkoholu nad 6%.

Ovoce zpracovává
i vaše palírna. Kolik druhů
zpracováváte?

Kateřina Englichová

Pivní korunka
z 30. let

Speciál Rychnovský Habrovák

doby až do roku 2009 se v Rychnově
pivo nevařilo. Dokonce byla odvezena
i technologie. Tanky se tenkrát vybouraly a odvezly do Dobrušky. Za první
republiky až do roku 1948 patřil rychnovský pivovar mezi nejlepší české
pivovary středně velkého typu – vytočil
15 tisíc hektolitrů za rok. Nyní v našem
minipivovaru uvaříme jeden tisíc hektolitrů.

Synagoga v Dobrušce
neděle 6. listopadu 2011
v 18:30 hodin

Jana Mikše z 30. let minulého století,
který byl distribuován do obchodní sítě
do roku 1961 pod názvem 12st. Rychnovský ležák.

10° Rychnovský Zilvar

Lidem okolo rychnovského pivovaru
však stále nedávala spát odvážná myšlenka - navrátit do areálu rychnovského
pivovaru prapůvodní účel – vaření piva.
Realizovat se začala květnu roku 2008,
kdy byla založena společnost s ručením
omezeným Městský podorlický pivovar.
Už v prosinci téhož roku se vařila první
zkušební várka a ještě do konce zimy se
rychnovské pivo začalo prodávat ve městě a nejbližším okolí.
Tomáš Konvalina, který byl hnacím
motorem návratu vaření piva do rychnovského pivovaru, vzpomíná, jak se
došlo k obnovení pivovarské tradice.
„Vše se odehrálo v postupných krocích.
Nalezl se prostor, přišlo se s nápadem
a ten se postupně realizoval.“

nádvoří uskuteční dvě až tři představení.
Letos to bude Hrabalova komedie Andělské oči a Dvořákova opera Rusalka.
V loňském roce proběhl v pivovaru Májový rockový večer. Sváteční závěr roku
lidem zpříjemní Adventní zastavení
s rozsvícením vánočního stromu a rozjímaní u tuplovaného jablka, což je ohřátý mošt, špetka skořice, plátek citronu
a navrch panák jabkovice. Vřele doporučuji. Je to v zimě lahodnější osvěžení
než grog.

Obsah alkoholu je u tohoto piva vyšší jak cca 5,2%.

Přejděme od hořkého nápoje
ke sladkému – moštu. Také zde
nejdete cestou velkovýroby…
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Mezinárodní hudební festival F.L. Věka

Navzdory zařazení
rychnovského pivovaru
do kategorie „mini“ nabízíte
širší sortiment piv…
Přes léto vaříme tři druhy nefiltrovaného nepasterizovaného piva – desítku světlou (Zilvar), jedenáctku polotmavou (Kaštan) a dvanáctku světlou
(Kněžna). Na Vánoce a Velikonoce
navíc připravujeme speciální patnáctku Habrovák s jantarovou barvou. Pivo
stáčíme do vratných dvoulitrových
lahví a protože je jich nedostatek se-

Doma v ORLICKÝCH HORÁCH

Letní vydání

www.mhf-vek.cz

Komorní filharmonie
Pardubice
Radek Baborák
lesní roh a dirigent
Komorní filharmonie Pardubice
patří mezi špičkové české orchestry.
Svým obsazením je symfonickým
tělesem haydnovsko-mozartovského
typu. V Pardubicích pořádá abonentní cykly koncertů a znají ji také posluchači v mnoha prestižních koncertních sálech v Evropě i zámoří.
Radek Baborák je považován za nejlepšího světového hráče na lesní roh,
tento držitel ceny Grammy Classic
a dlouholetý první hornista Berlínské
filharmonie se představí i jako dirigent.

Doma v ORLICKÝCH HORÁCH

Letní vydání

Rychnovská piva
Projdete bránou rychnovského pivovaru na jeho útulné nádvoří a máte
pocit, že jste se vrátili do starých dobrých časů, které neopakovatelným způsobem ztvárnil filmový režisér Jiří Menzel ve filmové klasice stříbrného plátna Postřižiny. Doby, kdy si lidé užívali života, dokázali se zastavit a vychutnat si dobré věci – třeba v horkém létě správně vychlazené pivo.
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u Výrovky na hřebenu. Snažíme se rychnovské pivo nabízet i dál. Nejvíce piva
vytočíme v našem pivním šenku s kapacitou 120 míst v areálu pivovaru.
Provozujeme ho v sezoně od května
do září s tím, že zavřeno máme pouze
v pondělí. Nabízíme kulinářské speciality připravované na velkém grilu. O kvalitní obsluhu se stará personál z Hotelu
Havel. Rodinné návštěvy potěší atrakce
dětského koutku.

V rychnovském pivovaru se zlatavý
mok z chmele přestal vařit v roce 1962.
Areál byl uzavřen a technologie na výrobu piva vybourána. Objekt postupem
času chátral. Ve zdevastovaných prostorech začala později fungovat sodovkárna. V roce 1993 byl areál pivovaru navrácen v restituci rodině Mikšově.

není. Tak vrať Rychnovu pivo alespoň
formou minipivovaru.“ Tři a půl roku
mně trvalo, než jsem ho přesvědčil.“

Obnovení pivovarnické tradice
po odmlce trvající téměř půl
století patrně nebylo
jednoduché…
„Za hlavní podmínku jsme si stanovili skutečnost, že se na projektu bude
podílet i město, což se podařilo. Rychnov
nad Kněžnou je garantem částečného
odbytu vyrobeného piva. V centru města na Starém náměstí se točí jedenáctka
a dvanáctka v Hotelu Havel, jehož je
město většinovým vlastníkem.“

Novou aktivitou občanského
sdružení MAS POHODA venkova v roce 2011 je realizace I. ročníku Mezinárodního hudebního
festivalu F. L. Věka, který pořádá
ve spolupráci s městem Dobruška a neformálním spolkem přátel
hudby Dobrušská klasika.

Sodovkárna začala rozšiřovat výrobu
a po dvou letech provozu přibyla sirupárna s výrobou sirupů podle vlastních
receptur. Další rozšíření vyráběného
sortimentu přišlo na přelomu tisíciletí.
„V roce 2000 starou uhelnou kotelnu
nahradila nová plynová a nám se v budově uvolnily dvě třetiny prostoru. Brzy
jsme jej využili - rozjeli jsme moštárnu,“
dokumentuje expanzi rychnovského
pivovaru jeho jednatel Tomáš Konvalina. Ani to však nebyla konečná při
rozšiřování výroby. „ Občas nám mošt
zbyl. Přemýšleli jsme, co s ním…“
usmívá se Konvalina. „A tak jsme ho
zkusili vypálit!“ V roce 2002 vznikla
palírna.

Výroba piva se do Rychnova
vrátila. Na počátku 21. století
jste však začínali prakticky
od nuly. Navázat se dalo pouze
na vzdálenou tradici.
Pivovar patřil původně rodu Kolowratů, později jej převzala rodina Mikšova.
Ve znárodňovacím roce 1948 o něj přišla a v roce 1962 byl uzavřen. Od té

hnali jsme ještě litrovky vratné. Plníme
sudy s obsahem 50, 30 a 15 litrů a naplníme i drobnými zákazníky přivezené soudky.

Průmyslové mošty jsou vyráběné
z koncentrátu, naproti tomu náš mošt je
skutečně vylisovaná šťávou z jablek,
vyčištěnou odstředivkou od mechanických nečistot, pasterizovanou a stočenou.
Jednoznačně je to naše přednost. Odebíráme jablka z Dolan u České Skalice,
které jsou zárukou kvality. Zajímavostí
je, že nikdy neseženeme stejnou várku
jablek, proto nedokážeme udělat stejné
šarže. Na podzim bývá mošt kyselejší,
na jaře zase sladčí.

Jak se zrodila myšlenka
navrácení vaření piva
do objektu bývalého pivovaru?
„Pan majitel nechal zrekonstruovat
dvůr a udělat novou fasádu budov. Při
té příležitosti vrátil na bránu ceduli s nápisem „Pivovar“, kterou jsem v roce 1991
při stavění nové střechy sundal, ale nevyhodil. Řekl jsem mu tehdy: „Ceduli
jsi pověsil, ale pivovar to momentálně

Pivo se vyznačuje výraznější hořkostí, plnější chutí a ostrým řízem. Výroba
vychází z nejlepších pivovarských surovin a osvědčeného kmene pivovarských kvasinek.
Delší doba ležení a zrání piva v ležáckých tancích dodává nápoji potřebné
harmonizující složky.

V rychnovských hotelech Havel a Panorama, v místním bazénu, v Café Biograf na kolonádě v Janských Lázních
nebo v Krkonoších v bufetu na rozcestí

Luboš Řehák, předseda MAS POHODA venkova

Speciální sladkohořké chuti se dosahuje kombinací různých druhů sladů,
kde obzvlášť karamelový slad určuje
finální nezaměnitelnou chuť výrobku.
Nižším prokvašením dostává pivo patřičnou plnost. Pivu dominuje karamelová vůně, příjemně ladící s chmelovým
aromatem.
Náš polotmavý Kaštan má ambice
navázat na tradiční výrobu tmavého 12st.
rychnovského Granátu z 30. a 40. let
minulého století.

Je to pivo tzv. granátového typu, barvou připomíná český drahokam – granát.
Je drahokamem rovněž mezi rychnovskými pivy, s neopakovatelnou,
příjemnou nasládlou chutí, nevtíravou
hořkostí a výraznější karamelovou chutí a vůní.
Skladba surovin, ve které dominují
„barevné slady“, specielní postup ve varně a doba ležení a zrání v ležáckém
sklepě zaručuje tu nejvyšší kvalitu výrobku. Tento speciál navazuje na tradiční speciál, vyráběný sládkem Janem
Mikšem ve 20 – 40 letech minulého
století pod názvem „Kvardian”.
(ms)

Festivalu již vyjádřili podporu takové instituce jako Asociace hudebních
umělců a vědců, Římskokatolická farnost Dobruška, Konzervatoř Pardubice, Polský institut v Praze či Fórum
mladých.
Financování festivalu řeší MAS POHODA venkova i za spoluúčasti Královéhradeckého kraje, města Dobrušky, Nadace život umělce a dalších.
Mediální partnery festivalu jsou
Český rozhlas Hradec Králové a Rádio
Proglas.

Kostel sv. Václava
v Dobrušce
neděle 23. října 2011
v 19:30

Václav Hudeček

Iva Kramperová

housle

housle

orchestr
Barocco sempre giovane

Pavel Svoboda

Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou cestu mezi českou
a mezinárodní interpretační elitu
v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let vystoupil na koncertu v Lon-

dýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl
mu velkou budoucnost.

Kostel sv. Ducha
v Dobrušce
neděle 9. října 2011
v 15:00 hodin

varhany
Iva Kramperová, profesorka Konzervatoře Pardubice, je stipendistkou
firmy Yamaha a laureátkou mezinárodních soutěží, varhaník Pavel Svoboda studuje Akademii múzických
umění v Praze a současně vysokou
školu “Universität der Künste“ v Ber-

Jiří Bárta
violoncellový recitál
Vynikající violoncellista Jiří Bárta obdržel ceny Europäische Förderpreis für Musik a RostropovichHammer Award v Los Angeles.
V květnu 2001 podniknul turné
po Velké Británii s Berlínskými symfoniky a byl také pozván, aby vedl
mistrovskou třídu v Royal Academy
of Music v Londýně.

líně. Společně vystoupili na mnoha
významných festivalech včetně zahajovacího koncertu Mezinárodní
soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech nebo Summitu prezidentů Visegrádské čtyřky, který pořádala Kancelář prezidenta republiky.

Luboš Sluka – hudební skladatel

12° Rychnovská Kněžna
Klasický světlý ležák českého typu,
vařený podle původní receptury sládka

Michiyo Keiko
(Japonsko)

Jiří Hlaváč – předseda Asociace
hudebních umělců a vědců
Vlastimil Mareš – děkan Hudební
fakulty Akademie múzických umění.

varhany
Japonská sopranistka Michiyo
Keiko je laureátkou karlovarské Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína
Dvořáka, v roce 1996 jí byla udělena Cena Masarykovy akademie umění. Varhaník a cembalista Jaroslav
Tůma, docent Hudební fakulty AMU
v Praze koncertoval mimo jiné
v USA, Japonsku i Singapuru. V Praze v letech 1990 až 1993 souborně
provedl celé Bachovo varhanní dílo,
za což mu byla přiznána Výroční
cena Nadace českého hudebního
fondu.

Společenské centrum
Kino 70 Dobruška
5. prosince 2011
v 19:30 hodin

Václav Hudeček – houslový virtuos
Pivní korunka
z 30. let

Kostel sv. Václava
v Dobrušce
neděle 27. listopadu 2011
v 18:30 hodin

Jaroslav Tůma

Kostel sv. Václava
v Dobrušce
neděle 25. září 2011
v 19:30 hodin

Umělecký patronát festivalu zajišťují:

Areál rychnovského pivovaru,
to už v poslední dobou nejsou
pouze výrobní provozy…

Kateřina Englichová je držitelkou
prvních cen z mnoha mezinárodních
soutěží – mimo jiné i Pro Musicis
Int. Award v New Yorku.

soprán

Rychnovský Zilvar navazuje na původní rychnovské pivo 10st., vyráběné
ve zdejším pivovaru od roku 1928.

Pivo polotmavého typu s jasnou, jantarovou barvou a mírně nahnědlou pěnou.

Přesně tak. Pivovarské nádvoří několikrát v roce ožije kulturou. Oblíbené
jsou akce Vítání jara a Loučení s létem,
které se letos uskuteční 10. září. V rámci tradičního divadelního festivalu Poláčkovo léto se na vodní hladině našeho

jménem pořadatelů si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat do vybraných
koncertních prostor - tentokrát v Dobrušce, kde si s námi společně jistě
rádi vychutnáte překrásnou hudbu v podání vynikajících interpretů.
Všichni věříme, že podzimní dušičkový čas přinese úvodní ročník Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka, který úspěšně nastartuje naši novou a věřme i dlouhodobou aktivitu. Těšíme se na Vás!

S myšlenkou uspořádání festivalu
přichází Pavel Svoboda, jeden z nejúspěšnějších varhaníků mladé generace
(www.varhanik.cz), který se stává
i uměleckým ředitelem této významné
hudební události.

Nižší koncentrace mladiny a vyšší
prokvašení dává pivu lehkost a dobrou
pitelnost. Kvalitní slad plzeňského typu
je zárukou velmi světlé, oku lahodící
barvy.

11° Rychnovský Kaštan

Kde se dá rychnovské pivo
ochutnat?

Kateřina Englichová patří k výrazným osobnostem české harfové
školy. Studovala Konzervatoř v Praze, následně jí stipendium umožnilo
studovat na Curtisově Institutu ve Filadelfii v USA. V roce 1998 debutovala v newyorské v Carnegie Hall,
s Českou filharmonií pak v roce
2008.

Vážení přátelé,

Pivo tzv. „výčepního“ typu, dobře
zahánějící žízeň a zvoucí k celovečernímu posezení. Kombinací dvou druhů
chmele – žateckého červeného a vysokoobsažného chmele „Sládek“ se dosahuje nevtíravé, ale pikantní hořkosti
vyzývající k dalšímu napití.

Pivní korunka
z 30. let

Pálíme ze sedmi druhů ovoce. Nejžádanější jsou podle očekávání švestky,
jablka, hrušky a meruňky.

harfový recitál

Program I. ročníku festivalu

Sváteční speciál vyrobený z mladiny
o koncentraci vyšší než 15%. Obsah
alkoholu nad 6%.

Ovoce zpracovává
i vaše palírna. Kolik druhů
zpracováváte?

Kateřina Englichová

Pivní korunka
z 30. let

Speciál Rychnovský Habrovák

doby až do roku 2009 se v Rychnově
pivo nevařilo. Dokonce byla odvezena
i technologie. Tanky se tenkrát vybouraly a odvezly do Dobrušky. Za první
republiky až do roku 1948 patřil rychnovský pivovar mezi nejlepší české
pivovary středně velkého typu – vytočil
15 tisíc hektolitrů za rok. Nyní v našem
minipivovaru uvaříme jeden tisíc hektolitrů.

Synagoga v Dobrušce
neděle 6. listopadu 2011
v 18:30 hodin

Jana Mikše z 30. let minulého století,
který byl distribuován do obchodní sítě
do roku 1961 pod názvem 12st. Rychnovský ležák.

10° Rychnovský Zilvar

Lidem okolo rychnovského pivovaru
však stále nedávala spát odvážná myšlenka - navrátit do areálu rychnovského
pivovaru prapůvodní účel – vaření piva.
Realizovat se začala květnu roku 2008,
kdy byla založena společnost s ručením
omezeným Městský podorlický pivovar.
Už v prosinci téhož roku se vařila první
zkušební várka a ještě do konce zimy se
rychnovské pivo začalo prodávat ve městě a nejbližším okolí.
Tomáš Konvalina, který byl hnacím
motorem návratu vaření piva do rychnovského pivovaru, vzpomíná, jak se
došlo k obnovení pivovarské tradice.
„Vše se odehrálo v postupných krocích.
Nalezl se prostor, přišlo se s nápadem
a ten se postupně realizoval.“

nádvoří uskuteční dvě až tři představení.
Letos to bude Hrabalova komedie Andělské oči a Dvořákova opera Rusalka.
V loňském roce proběhl v pivovaru Májový rockový večer. Sváteční závěr roku
lidem zpříjemní Adventní zastavení
s rozsvícením vánočního stromu a rozjímaní u tuplovaného jablka, což je ohřátý mošt, špetka skořice, plátek citronu
a navrch panák jabkovice. Vřele doporučuji. Je to v zimě lahodnější osvěžení
než grog.

Obsah alkoholu je u tohoto piva vyšší jak cca 5,2%.

Přejděme od hořkého nápoje
ke sladkému – moštu. Také zde
nejdete cestou velkovýroby…
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Mezinárodní hudební festival F.L. Věka

Navzdory zařazení
rychnovského pivovaru
do kategorie „mini“ nabízíte
širší sortiment piv…
Přes léto vaříme tři druhy nefiltrovaného nepasterizovaného piva – desítku světlou (Zilvar), jedenáctku polotmavou (Kaštan) a dvanáctku světlou
(Kněžna). Na Vánoce a Velikonoce
navíc připravujeme speciální patnáctku Habrovák s jantarovou barvou. Pivo
stáčíme do vratných dvoulitrových
lahví a protože je jich nedostatek se-

Doma v ORLICKÝCH HORÁCH

Letní vydání

www.mhf-vek.cz

Komorní filharmonie
Pardubice
Radek Baborák
lesní roh a dirigent
Komorní filharmonie Pardubice
patří mezi špičkové české orchestry.
Svým obsazením je symfonickým
tělesem haydnovsko-mozartovského
typu. V Pardubicích pořádá abonentní cykly koncertů a znají ji také posluchači v mnoha prestižních koncertních sálech v Evropě i zámoří.
Radek Baborák je považován za nejlepšího světového hráče na lesní roh,
tento držitel ceny Grammy Classic
a dlouholetý první hornista Berlínské
filharmonie se představí i jako dirigent.

Doma v ORLICKÝCH HORÁCH

Letní vydání
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Turistická informační centra Poctivé hračky jsou stvořené ze dřeva
v Orlických horách a Podorlicku

Další informace o značce ORLICKÉ HORY originální produkt® a o prodeji značených
výrobků získáte v informačních centrech v Orlických horách a Podorlicku:
Městské informační centrum
Rychnov nad Kněžnou
Staré náměstí 68, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel./fax: 494 539 027, 494 539 028
mic@rychnov-city.cz • www.rychnovsko.cz,
www.kulturark.cz, www.rychnov-city.cz
Regionální turistické a informační centrum
Kostelec nad Orlicí
I. J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 337 261, fax: 494 337 262
rtic@kostelecno.cz • www.orlickehory-cz.info
Městské informační a kulturní středisko
Rokytnice v Orlických horách
nám. T. G. Masaryka 4,
517 61 Rokytnice v Orlických horách
tel./fax: 494 595 326 • info-service@rokytnice.cz
www.rokytnice.cz
Informační středisko Orlicka
Kostelní 446, 564 01 Žamberk
tel./fax: 465 612 946 • info@orlicko.cz
www.zamberk.cz, www.orlicko.cz
Informační centrum a Městské muzeum
Nové Město nad Metují
Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 491 472 119, 491 470 289
info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz
Informační centrum Dobruška
nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška
tel.: 494 629 581, 724 965 051
ic@mestodobruska.cz • www.mestodobruska.cz/ic
Informační centrum Deštné v Orlických horách
Pod sjezdovkami 164, 517 91 Deštné v Orl. horách
tel./fax: 492 601 601 • info@destne.info
www.destne.info
Informační středisko Orlické Záhoří
517 64 Orlické Záhoří 34
tel.: 494 542 033, 725 081 136
tic@orlickezahori.eu • www.orlickezahori.eu
Informační středisko Opočno
Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
tel.: 494 668 111, fax: 494 667 848
infocentrum@opocno.cz • www.opocno.cz
Informační centrum Skuhrov nad Bělou
budova OÚ čp. 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou
tel.: 494 598 248 • info.skuhrov@seznam.cz
www.skuhrov.cz

Informační centrum Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 514 271, fax: 465 514 338
ic@muuo.cz • www.ustinadorlici.cz/mesto
Městské muzeum, informační
a kulturní centrum Letohrad
Václavské náměstí 77, 561 51 Letohrad
tel.: 465 622 092, 465 622 255
fax: 465 622 092 • info.letohrad@orlice.cz
www.letohrad.eu
Informační centrum Čenkovice
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 391 112 • cenkovice.info@seznam.cz,
cenkovice@quick.cz, spcenkovice@seznam.cz
www.obeccenkovice.cz, www.cenkovice.com
Sezónní informační středisko
Červenovodské sedlo
u Červené Vody, 561 55 Orličky
tel.: 602 410 714 • redea@orlicko.cz
www.orlicko.cz

Uměním šikovného řemeslníka pana
Karla Jirsy z Pohoří ožívají kusy neopracovaného dřeva. Vyrábí z nich stavebnice hradu, pokladničky v podobě
prasátek, panenky a panáčky či barevné
káči, které přináší radost nejen dětem.
O jeho kvalitní poctivé dřevěné hračky
mají lidé v poslední době velký zájem.
Pana Jirsu s nimi můžete potkat na jarmarcích a poutích pod Orlickými horami. Dokonce si pro to ze dřeva vyrobil
i vlastní malý stánek.
„Lidé se u nás vždycky zastaví a vyptávají se, jestli to jsou opravdu naše
výrobky. Hodně jich nechápe, že to člověk může vyrobit rukama. Diví se proto,
že jsem to dělal sám a není to z Číny.
Když si je koupí, jsou spokojení a byl
bych moc rád, aby to tak zůstalo. Mám
z toho dobrý pocit. Jsem přesvědčen, že
k tomu nemalou měrou přispěla i značka
Orlické hory originální produkt,“ usmívá
se Karel Jirsa.

Kulturní a informační centrum
Jablonné nad Orlicí
náměstí 5. května 30, 561 64 Jablonné n.O.
tel.: 465 641 371, fax: 465 641 508
infojab@orlicko.cz • www.jablonneno.cz
Městské muzeum
a informační centrum Králíky
Velké nám. 365, 561 69 Králíky
tel.: 465 631 117 • info@muzeumkraliky.cz
www.muzeumkraliky.cz

Vydat se za ním můžete i do dílny
v obci Pohoří u Dobrušky. Právě tam pod
rukama skromného výrobce od rána
do večera vznikají dřevěné hračky, misky a mnoho dalších výrobků. Kromě
výroby hraček pan Jirsa také soustruží
různé dřevěné bytové doplňky, například
sloupky k zábradlí či garnýže. V poslední době ale díky zvýšenému zájmu zákazníků věnuje víc práce než dřív právě
výrobkům na hraní. Vyrábí už několik
druhů hraček, které navrhuje společně se
svou rodinou.

Informační středisko Králíky
v Evropském domě
Dlouhá 353, 561 69 Králíky
tel.: 465 323 150 • evropskydum@email.cz
www.kral-sneznik.cz
Informační středisko Pastviny
564 01 Žamberk
tel: 465 637 496 (červen – srpen)
465 637 252 (OÚ)
pastviny@pastviny.cz, infopastviny@orlicko.cz
www.obecpastviny.cz

Orlické hory na internetu

Práce se dřevem ho učarovala už dávno a stále ji má rád. Líbí se mu čistota
dřeva a jeho vůně. „Dřevo je přirozený
materiál, který se k výrobě hraček používá od nepaměti. Myslím, že lidé už
si k těmto věcem zase nacházejí vztah
a chtějí si koupit něco pořádného, co
je kvalitní a vydrží jim,“ říká Karel
Jirsa.
Nejraději opracovává dřevo z listnatých stromů, především z buku nebo
javoru. „Ten má totiž krásnou kresbu,“
vysvětluje.
Až si vzpomenete na dětství a budete
chtít udělat radost dětem, která jim vydrží a budou na ni ještě dlouho vzpomínat, pak jim pořiďte dřevěné hračky
od pana Jirsy.

www.orlickehory.eu • www.orlickehory.net
www.orlicko.cz • www.orlickehory.webz.cz
www.orlicky.net • www.hrabstwo.pl

Brašnář pracuje jako před staletími

Jak získat značku

Málokdo dnes už ví, jaká je práce
brašnáře. Jeden takový, Ladislav Hemrlík, pracuje ve své dílně nedaleko náměstíčka v Rokytnici v Orlických horách.
Můžete ho tam navštívit. Kdo přijde
do jeho dílny, toho hned „praští“ do nosu
příjemná vůně kůže.

Schematický návod pro výrobce,
jak mohou získat značku ORLICKÉ HORY originální produkt®.

Své výrobky připravuje především
z usní z hovězin, vepřovic, kozin, teletin.
Zpracovává je stejnými technologiemi,
jako brašnáři před staletími. Oproti běž-

zkrátka poctivá ruční práce,“ vysvětluje
Ladislav Hemrlík. Dodává: „Letos jsem
připravil nový vzor tašek a brašniček. To
obnáší tak dva měsíce stále vyrábět nové

ně komerčně vyrobeným totiž ty ručně
zpracovávané a šité výrobky zaručují
dlouholetou výdrž a velmi vysokou kvalitu.

a nové věci. Každá zakázka je však svým
způsobem nová, protože někdo chce novou loveckou kabelu, někdo pouzdro
na meč, někdo pouzdra na nože, takže
každou chvíli je to hodně zajímavá práce.“

„Na moji práci mě baví úplně všechno,“ říká nadšeně brašnář z hor. Vyrábí
například poctivé kožené opasky, kabelky, pouzdra na nože, brašny, ale i různé
kožené doplňky třeba pro milovníky historického šermu, členy historických skupin a další nadšence. Do kůže svých
výrobků vyráží vlastní označení Hemr,
které je i názvem jeho firmy. Zárukou
kvality a poctivé ruční práce je také certifikát Orlické hory originální produkt®.

ročně
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Když Ladislav Hemrlík začínal studovat své řemeslo, přiznává, že nevěděl,
co to obnáší. „Měl jsem ale štěstí. Učili
nás staří páni mistři, kteří pamatovali
ještě staré časy první republiky, a pak
mě práce pohlcovala víc a víc,“ líčí.

Velký zájem o kožené výrobky zaznamenalo brašnářství před Vánocemi. Ladislav Hemrlík vyráběl například pánské
tašky, lovecké doplňky či dámské kabelky, které lidé dávali svým blízkým jako
dárek pod stromeček. „Spolupracoval
jsem při tom i s kovářem. Vykoval ozdoby, které jsem pak zapracoval do kůže
na kabelce. Ta potom vypadala originálně,“ říká brašnář.
Originální vzhled přitom patří k přednostem jeho výrobků. Jejich podobu si
totiž navrhuje sám. Připravit takový výrobek přitom není nic jednoduchého.
Nejdřív musí přemýšlet o tvaru kabelky
a nakreslit si její návrh na papír. Pak podle něho připraví papírové šablony, ze
kterých výrobek složí. Až když jsou vzorky v pořádku, začne vyřezávat části z kůže
a šít. „Když proto zákazníci chtějí jednu
originální věc, tak mi její příprava zabere stejně času, jako když připravuji výrobek, který potom vyrábím častěji. Je to

Své výrobky zdobí nejen ručně kovanými ozdobami či sponami. Používá také
kožešiny z divokých prasat, králíků,
plazů či skopovic. Do výrobků může
zapracovat i různé kameny nebo jiné
originální doplňky, které volí převážně
z přírodních materiálů. Záleží také
na přání zákazníků.
Těch se o výrobky firmy Hemr po získání certifikátu Orlické hory originální
produkt® zajímá více. „Dnešní svět je plný
reklam a hektického života. Můj obor
a práce jsou velmi úzkoprofilové. Když
sem k nám na hory přijede nějaký návštěvník, tak ho certifikát upozorní, že
tady něco originálního vyrábíme, a může
se sem přijít podívat,“ vysvětluje brašnář
přednosti značení místních produktů.
Jeho výrobky mohou lidé najít a objednávat i na internetových stránkách
www.hemr.biz.
(vl)

