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Každý region má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním
bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Tento charakter
se odráží i ve výrobcích a produktech,
které z něj pocházejí – nesou v sobě
duši řemeslníků, kteří je vytvořili,
nebo štědrost přírody, z níž pocházejí. Značení výrobků, které garantuje
původ z určitého regionu, je jednou
z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců i poskytovatelů služeb.
A to jak pro turisty a návštěvníky regionu, tak i pro jeho stálé obyvatele.

Značka PRÁCHEŇSKO regionální
produkt® se stylizovaným tvarem zříceniny hradu Prácheň zaručuje kvalitu,
šetrné zpracování a výrobu s ohledem
na životní prostředí, a především jedinečnost a originalitu produktu ve vztahu k Prácheňsku.
Značka je určena řemeslným výrobkům a uměleckým dílům (např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové
obaly, upomínkové předměty, nábytek),
potravinám a zemědělským produktům (mléko, sýry, maso, vejce, pečivo,
obiloviny, ovoce, zelenina, víno, šťávy
a mošty, med), přírodním produktům
(např. lesní plody, léčivé byliny, čaje,
extrakty z rostlin pro kosmetické účely,
rákos pro stavební účely, kompost, minerální voda) a také ubytovacím a stravovacím službám (restaurace, ubytování v soukromí, penziony, hotely).

Co musí značené produkty
splňovat?
Značka je udělována prostřednictvím
vystavení certifikátu pro určitý výrobek nebo skupinu výrobků, anebo službu. Certifikát mohou získat výrobky či
služby, které splňují předem stanovené
podmínky, tzv. certifikační kritéria.
Kritéria se týkají jak výrobce nebo poskytovatele služeb, tak samotného výrobku nebo služby a posuzují zejména:
• místní původ
• kvalitu
• šetrnost k životnímu prostředí
• tzv. jedinečnost vyplývající z původu v regionu; tuto podmínku lze splnit různými způsoby, např. užitím
tradiční technologie výroby nebo
místních surovin, ruční výrobou
nebo jinými výjimečnými vlastnostmi výrobku.
pokračování na straně 2

Když se řekne PRÁCHEŇSKO
Když se řekne Prácheňsko třeba v Praze, většina posluchačů asi bezradně pokrčí rameny. Těm, kdo se někdy potkali s folklorem, vytanou možná
na mysli dudy a kroje, v nichž se nám v nezapomenutelném filmu představil
i slavný dudák Švanda a jeho společníci. A skalní příznivci neuznaného génia Cimrmana okamžitě vzpomenou neviditelného hrdinu hry Záskok.
Když se řekne Prácheňsko na Písecku, Strakonicku, Blatensku, Vodňansku nebo Horažďovicku, uslyšíte asi
jinou odpověď – Prácheňsko bylo ještě
do poloviny 19. století jedním z patnácti samosprávných krajů země české.
A zatímco ostatní kraje té i pozdější
doby odvozovaly svůj název od měst,
která tvořila jejich přirozené centrum,
kraj Prácheňský, ač spravován ze Strakonic a později z Písku, si ponechal
v názvu připomínku kdysi mocného
hradu u Horažďovic.
A v duchu této tradice vznikla i regionální značka PRÁCHEŇSKO regionální produkt®. Je také spravována ze
Strakonic (s vydatnou pomocí z Písecka, Vodňanska a Blatenska) a název si
zvolila jako přirozené pojítko mezi lidmi, kteří žijí a pracují v této krásné,
i když občas trochu opomíjené části
naší země. Prácheňsko je region s bohatou historií, lidovými i řemeslnými
tradicemi, které se – třeba v pozměněné formě – dochovaly i do současnosti.
Smyslem regionální značky je ukázat
trochu jiný pohled na náš venkov – pohled, který je soustředěný na fortel, talent a tvořivost místních lidí. To se týká

především řemeslníků a uměleckých
disciplín. Hned v prvním roce existence se prácheňské značce podařilo získat
neuvěřitelných 44 držitelů, kteří reprezentují nejrůznější řemesla od krajkářství přes dřevořezbu, košíkářství a keramiku až třeba po dráteníky a skláře.
Značku získal i vydavatel regionální
literatury nebo fotografka, jejíž jméno
si zde dovolím vyzdvihnout. Práce Ivany Řandové totiž zcela nevšedně ilustrují vizitky všech držitelů značky,
které najdete na následujících stranách,
a setkat se s nimi můžete i v dalších
propagačních materiálech a na webových stránkách značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt®.
Přirozený život v určité oblasti ale
od nepaměti udržovali především ti,
kdo obhospodařovali půdu a chovali
na ní dobytek. Poslední desetiletí obrátila všechno na ruby – zdrojem potravin je pro nás supermarket a krajina
je přece nejhezčí, když vypadá jako
golfové hřiště. I přesto se najdou stateční odvážlivci, kteří se – třeba proto,
že se cítí zavázáni dědictví předků,
nebo prostě proto, že je práce na poli
či se zvířaty oslovuje víc než mono-

tónní prostředí někde v továrně nebo
kanceláři, snaží i za současných složitých podmínek vyrábět skutečné potraviny a hledat pro ně odbyt. A ten
– pomalu, ale přece – nacházejí především u svých sousedů. Mezi držiteli prácheňské značky najdete zemědělských producentů celou řadu, spolu se
zpracovatelskými obory – pekaři,
cukráři a uzenáři – jich je rovná dvacítka. Ochutnáte-li jejich produkty,
zalitujete, že taky nepatříte mezi
„sousedy“, kteří je mohou mít na stole denně.
Tyto noviny by měly představit Prácheňsko hlavně těm, kdo dosud ani
moc nevěděli, kde ho hledat. Dočtou se
v nich i o místních zajímavostech
a také o tuctu netuctových restaurací
a ubytovacích zařízení, která stojí za to
navštívit. Regionální značka ale není
jen pro turisty. Je pro všechny, kdo dokáží ocenit poctivou práci, za kterou
si někdo stojí. Soupeřit se supermarkety a krajinou golfových hřišť se
může zdát jako předem ztracený boj.
Všechno je ale v lidech. A lidí, kteří
chtějí něco jiného, přibývá. Snad jich
přibude i díky novinám, z nichž se dozvíte, co znamená, když se řekne
PRÁCHEŇSKO.
Přínosné čtení Vám přeje
Kateřina Čadilová, předsedkyně
Asociace regionálních značek, o.s.

Do čtvrtého roku své existence vstoupila Asociace regionálních značek
rozšířená o další tři nové regiony. Celkový počet členů tak překonal dvacítku a regionální značky se dostaly
do těsného sousedství Prahy i do dosud nepokrytých vinařských oblastí
Jižní Moravy na ZNOJEMSKU. Nové
značky na Říčansku a Táborsku budou
mít i další primát – ponesou jména,
která dosud s geografickou oblastí nebyla spojena, totiž ZÁPRAŽÍ a TOULAVA. „Mladší sestry“ prácheňské
značky – BROUMOVSKO, KRAJ
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ, ŽELEZNÉ
HORY a MORAVSKÁ BRÁNA, které vznikly v průběhu roku 2011, potvrdily hned v prvních certifikačních
kolech, že o značky je zájem i mezi
výrobci, a rozšířily rodinu certifikovaných produktů o zajímavé přírůstky. Celkem se počet aktuálně platných
certifikátů pro výrobky blíží číslu
500, přičemž téměř polovinu tvoří potraviny a přírodní produkty. Navíc je
certifikována necelá padesátka ubytovacích a stravovacích zařízení – kromě Prácheňska také na Šumavě a v Jeseníkách.

Regionální značky
na Kampě
V sobotu 24. března 2012 se na náměstí Na Kampě sešli už podruhé držitelé regionálních značek. Jarní
Kampský krajáček byl setkáním s vý-

robci originálních užitných i uměleckých předmětů a příležitostí ochutnat
pochoutky z různých koutů naší vlasti. Na jarmarku byly četně zastoupeny
především umělecko-řemeslné obory,
jako je keramika, dřevořezby, krajka
a umělecké zpracování kovů. Radost
malým i velkým přinesly dřevěné
i textilní hračky. Občerstvení přímo
na místě zajistila jako při prvním
Kampské krajáči Kavárna Na Šumavě.
Návštěvníci si ovšem mohli odnést
také nabídku koláčů a dalších originálních pekařských výrobků a mléčných výrobků v bio kvalitě. Vedle již
zavedených značek, jako je HANÁ regionální produkt® nebo PRÁCHEŇSKO regionální produkt®, vyslala početnou skupinu zástupců i nedávno
vzniklá značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®.

Doma na PRÁCHEŇSKU

Co je regionální značka
pokračování ze strany 1

Doma na PRÁCHEŇSKU

Území působnosti značek v České republice

U ubytovacích a stravovacích zařízení se pozitivně hodnotí např. citlivá rekonstrukce historického objektu, pokračování rodinné tradice, nabídka tradičních pokrmů připravených z místních
surovin, zprostředkování doprovodných
aktivit a kvalitně zpracované webové
stránky s informacemi o okolí, podpora dění v obci či regionu, vstřícné prostředí pro rodiny s dětmi nebo ocenění
a certifikáty dokládající odbornou úroveň personálu. Zkoumá se i nabídka
produktů, které získaly regionální značku v kategorii výrobků (ať už řemeslných nebo potravin).

jsou hosté informováni i z dalších materiálů uvnitř.
Smyslem regionálního značení je
podpora spolupráce podnikatelů v regionu, úkolem regionálního koordinátora je tedy také jednání o prodeji certifikovaných výrobků – zajištění oficiálních prodejních míst (označených
speciálním certifikátem, plakátem
nebo samolepkou). Pro tento účel jsou
velmi vhodná turistická informační
centra, prodejny v muzeích a v hotelích, menší kamenné obchody apod.,
také prodejny samotných výrobců a jejich stánky na jarmarcích, trzích
a poutích.

Co značení stojí?
Regionální značení výrobků se ukazuje být velmi vhodným konceptem
pro získávání nejrůznějších forem dotací a grantů, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni. V současné
době jsou aktivity stávajících systémů
značení financovány z grantů a doplňkově z poplatků za značku.
Snahou ARZ je, aby všechny regionální systémy značení byly co nejvíce
soběstačné – tedy samofinancovatelné.
Alespoň do té míry, aby bylo zajištěno
jejich fungování v případě, kdy nebudou
mít možnost čerpat finance ze žádných

vnějších zdrojů. I v případě grantů je potřeba mít vlastní zdroje na kofinancování nebo na úhradu úroků v případě nutnosti půjčky na předfinancování grantů.
Proto byl vytvořen systém poplatků,
které hradí výrobci – jednak za udělení značky (vstup do systému), jednak
za její průběžné užívání:
• Vstupní poplatky – pokrývají náklady na vyřizování a posuzování žádostí a na vydání certifikátu.
• Poplatky za užívání značky – hradí
se průběžně (např. ročně), Tyto poplatky jsou určeny na udržování
a rozvíjení systému značení a na jeho
propagaci.

Projekt „Zavedení regionální značky Prácheňsko“ Prácheňsko
Práce koordinátora znamená být
územím pokrývají větší část bývalého
všemi smysly
stále v kontaktu s výrobci, cestovat za
historického území Prácheňska, proto

V poslední době se neustále zdůrazňuje důležitost rozvoje venkovských
regionů, nutnost podpory místní produkce, tvorby nových pracovních míst
a další témata související se zkvalitňováním života na venkově. Všichni chápeme, že jenom postupné naplňování
těchto záměrů může zabránit migraci
obyvatel do městských oblastí, kde lze
snadněji dosáhnout na sociální vybavenost odpovídající dnešním standardům a kde je větší šance na získání zaměstnání.
Jeden z projektů, který si dal za cíl
podpořit nejen výrobu místních produktů, ale také posílit pocit sounáležitosti obyvatel s regionem, vznikl ve
spolupráci několika jihočeských místních akčních skupin. MAS LAG Strakonicko, MAS Svazku obcí Blatenska,
MAS Střední Povltaví, MAS Vodňanská ryba a MAS Brána Písecka svým

Zajímavosti a tipy na výlety ve Strakonicích a okolí (na území MAS LAG Strakonicko)

Jak jsou značené výrobky
a služby propagovány?

Jak funguje systém značení?
Výrobce či provozovatel služby, který má zájem o udělení značky, kontaktuje regionálního koordinátora značky,
od něj získá veškeré informace a podklady pro podání žádosti (formulář žádosti). Vyplněnou žádost odevzdává
tamtéž. Koordinátor (po kontrole formální správnosti) předá žádost certifikační komisi, která posoudí, jestli daný
výrobek či služba splňuje všechna certifikační kritéria, a rozhodne o udělení
certifikátu. Koordinátor pak vydá výrobci certifikát (platný 2 roky) a uzavře s ním smlouvu o udělení a užívání
značky.
Výrobce má povinnost značit všechny své certifi kované výrobky – k tomuto účelu může použít jednotné visačky nebo samolepky (distribuované
koordinátorem za režijní cenu), nebo
začlenit logo značky do etikety nebo
obalu výrobku (případně na samotný
výrobek). Pokud to není možné, musí
zajistit značení jiným způsobem
(po individuální dohodě s koordinátorem). Stravovací nebo ubytovací zařízení je označeno u vchodu nepřehlédnutelnou cedulí a o udělení značky

Systém poplatků a jejich výši si stanovuje každý region sám na základě
diskusí s výrobci. Poplatky jsou příjmem regionálního koordinátora. Aktuální výši poplatků pro jednotlivé regiony najdete na webové stránce www.
regionalni-znacky.cz na záložce Pro zájemce o značku.

se ve společném projektu zaměřily na
oživení právě tohoto regionu.
Projekt „Zavedení regionální značky Prácheňsko“ je realizován prostřednictvím Programu rozvoje venkova (OSA IV – Realizace projektů
Spolupráce). Jeho cílem je propagace
značených regionálních výrobků, tedy
podpora vybraných místních podnikatelů a v neposlední řadě připomenutí
významu regionu Prácheňska v naší
historii.
Zavedením regionální značky se Prácheňsko stalo členem stále početnější
skupiny regionů, které usilují o podporu místních producentů a provozovatelů služeb v rámci Asociace regionálních
značek (viz schematická mapa). Značku je možné zavést kdekoli na venkově,
je k tomu ale potřeba dostatečný zájem
ze strany výrobců a hlavně se musí najít organizace či instituce, která se ujme
role koordinátora. Stále častěji to jsou
místní akční skupiny, jejichž poslání
přispívat k rozvoji určitého území
a především znalost místního prostředí je pro tuto funkci do značné míry
předurčuje.

nimi, organizovat zasedání certifikační komise, zodpovídat za administrativu spojenou se značením a hlavně se
starat o propagaci značky i jednotlivých
výrobců. Je to práce, kterou nelze dělat
bez nadšení. Odměnou jsou často nezapomenutelná setkání s lidmi, kteří jsou
nejen mistry svého oboru, ale také ztělesňují tradice, vynalézavost a tvůrčího
ducha míst, odkud pocházejí.

Výstupy projektu:
• 64 certifikátů pro řemeslné
výrobky a potravinářské,
zemědělské a přírodní produkty
• webové stránky s prezentacemi
všech oceněných na www.regionalniznacky.cz/prachensko
• katalogy (samostatný list pro každý
certifikovaný produkt nebo službu
v krabičce s dalšími informacemi
o značce i regionu)
• letáky o regionální značce
v češtině, angličtině a němčině
• pravidelné informování v časopise
Hlas MAS, v magazínu TIM,
v regionálním tisku
• noviny Doma na PRÁCHEŇSKU

Projekt „Prácheňsko všemi smysly“
navazuje na předchozí projekt Spolupráce „Zavedení regionální značky Prácheňsko“. Využívá jeho pozitivních výsledků a klade si za úkol ještě více přiblížit návštěvníkům historickou krajinu
Prácheňska, posílit marketing území
a tak cíleně podporovat rozvoj venkovského cestovního ruchu na území pěti
MAS jako jednu z příležitostí rozvoje
venkovské ekonomiky.
Cílem projektu je vytvořit turistickou
destinaci z historického území Prácheňska. Prácheňsko je velmi starou historickou částí země české, zahrnující části nynějšího Plzeňského a Jihočeského
kraje. Jako samostatný kraj zaniklo po
roce 1849 po novém krajském uspořádání a bylo rozděleno mezi oba výše
uvedené kraje. Tradice názvu však nikdy nezanikla a žije na všech územích
MAS. Je však již spíše jen v povědomí
místních obyvatel. I na ně se chceme zaměřit a posílit identifikaci místních obyvatel s tímto krásným a historicky bohatým regionem.
Projekt by měl objevit Prácheňsko
všemi smysly. Sluchem (hudba), hmatem (živá i neživá příroda), čichem
(vůně lesů, luk i strání), zrakem (památky kulturní i přírodní, ale i rukodělné
práce) a v neposlední řadě i chutí (tradiční místní recepty z kvalitních produktů). Tím vším nás může oslovit Prácheňsko. Žije zde stále jeho duše naplněná trochou magie a záhadnosti, která
dosud spojuje místní obyvatele. Na tomto spojení a společné snaze Prácheňsko
oživit je postavena i myšlenka celého
projektu. Zapojit chceme už děti – sbě-

Pro propagaci značek v jednotlivých regionech má ARZ připraveny
tipy (a grafické šablony) na různé druhy tiskovin jako letáčky (i v anglické
a německé verzi), katalogy značených
výrobků, noviny („Doma v...“), jejichž
prácheňské vydání právě čtete, plakáty a samolepky pro označení prodejních míst, panely, bannery atd. Informační materiály jsou orientovány
na spotřebitele i na výrobce. Další formou propagace jsou články v místním
tisku a prezentace v dalších médiích
(regionální rozhlas a televize), podle
možností v regionu i placená inzerce.
Značka je propagována na společných akcích výrobců – např. na jarmarcích a poutích, kterých se výrobci mohou účastnit se společnými (speciálně
označenými) stánky, k dispozici jsou
také stojany a poutače.
Důležitou formou propagace jsou
webové stránky projektu www.regionalni-znacky.cz, obsahující podrobné
informace určené jak zákazníkům, tak
výrobcům a dalším možným partnerům v regionu.
Kromě propagace v regionech jsou
všechny značky společně propagovány
a prezentovány prostřednictvím ARZ
na různých národních i mezinárodních
akcích, např. na veletrzích cestovního
ruchu, na společném jarmarku v Praze
na Kampě, na mezinárodních seminářích a konferencích a v celostátních
médiích.
rem pověstí od jejich prarodičů, sběrem
písní, receptů i dávných tradic. Získají
tak silnější vztah ke svému domovu.
Výstupy jsou voleny tak, aby postihly náš záměr, jak objevit Prácheňsko
všemi smysly. Pódium, které ožije vystoupením místních souborů, přiblíží
sluchu tóny Prácheňska (nejčastěji
dudy), vyhlídky přiblíží oku krásy regionu, ale i vůni přírody při jeho umístění na vrcholu kopce obklopeného
ovocným sadem. Zřízené expozice regionální výroby a propagace místní
produkce přiblíží chuť Prácheňska, ale
i poznání hmatem - příjemné přírodní
materiály na rukodělné práci. Mobilní
výstavní systém umožní vytvořit putovní expozici, která by měla odhalit
duši Prácheňska a její zakotvení v kořenech našich regionů. První výstava
se bude konat v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích (rod Bavorů ze
Strakonic ve 13. století vybudoval sídlo na Práchni). Vše, co bude mobilní,
bude využíváno ve všech spolupracujících regionech. Na území všech MAS
pak chceme alespoň stručně informovat o tom, co bylo a je Prácheňsko prostřednictvím rozmístění stojanů s infomapami. Projekt bude podpořen vydáním řady tiskovin zaměřených na
zvláštnosti Prácheňska, kterými se liší
od jiných území.
Hlavním dopadem bude vytvoření
nové turistické destinace a spojení jednotlivých části území pod společný název a značku. Chceme zhodnotit skutečné poklady Prácheňska pro tělo
i duši a zachovat toto dědictví předků
dalším generacím. Další dopady projektu budou přímé i nepřímé. Přímo
bude ovlivněn rozvoj cestovního ruchu,
nepřímo zlepšení kvality nabízených
služeb i péče o památky a jejich okolí.
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Legenda (popisek) k mapě MAS LAG Strakonicko
1. Antikvariát na Strakonickém hradě
(publikace o Prácheňsku)
2. Řezbářství Jaroslav Frencl
3. Galerie Leticia – UMKERA

Původně čtyři malé vesničky (Strakonice, Bezděkov, Žabokrty a Lom) se
spojily v poddanské město STRAKONICE. Jeho dominantou je až do dnešních dob Strakonický hrad. O jeho

počátcích není mnoho údajů. Z pramenů víme jen to, že již kolem roku 1243
stál na soutoku řek Otavy a Volyňky
palác obývaný jak pány světskými, Bavory erbu střely, tak johanity, představiteli rytířského církevního řádu. Do té
doby byl hrad sídlem výlučně šlechtického rodu Bavorů. Řád sv. Jana Jeruzalémského, johanité či maltézští rytíři, získali na počátku 15. století hrad
celý. Krátce po roce 1243 vystavěli
mezi kostelem (tehdy ještě sv. Vojtěcha) a hradním palácem křížovou
chodbu s ojedinělými cihlovými žebry
a nechali ji v 1. třetině 14. stol. vyzdobit nástěnnými malbami. Tyto fresky
jsou nejranějším cyklem nástěnných
maleb severně od Alp a znázorňují učitelskou činnost Krista. Nejstarší části
hradu nesou znaky gotické architektury (kostel sv. Prokopa, přestavěn barokně v 18. st., věž Rumpál), renesance poznamenala stavbu věže Jelenka
a v klasicistním stylu bylo upraveno
průčelí východní části – zámku. Postupné rekonstrukce však zásadně nezměnily středověký vzhled hradu s uzavřeným druhým nádvořím a hradním
příkopem v blízkosti řeky.
V dnešní době je areál hradu místem, kde se po celý rok konají rozličné
kulturní akce. Sídlí zde Muzeum
středního Pootaví se svými expozicemi o Strakonicku, dudácké tradici či
výrobě fezů a motorek ČZ. Milovníci
starých tisků i novější, zejména regionální literatury, se jistě zastaví v hradním antikvariátu, kde se mohou setkat
i s vydavatelem a autorem řady publikací, držitelem značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt®, Ondřejem
Fibichem. Na druhém nádvoří hradu,
přímo pod věží Rumpál, můžete navštívit stylovou restauraci Hradní
sklípek s nabídkou tradičních i originálních pokrmů, která získala prácheňskou značku v kategorii stravova-

4.
5.
6.
7.

DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
Penzion a ranč U Starýho kance
Restaurace a penzion Lovecká bašta
Restaurace Hradní sklípek

cí zařízení. Děti jistě potěší hradní safari v bývalém hradním příkopu v západní části hradu, kde dovádějí zakrslé kozy, ovečky a poníci.
Měšťanský život Strakonic se koncentroval na náměstích, kde dosud najdeme několik zajímavých domů z různých období, např. Dům u hroznu,
č.p. 54, s plasticky vyvedeným modrým hroznem a letopočtem 1808 ve
štítě. Dochované zdivo však svědčí
o jeho původu již v době středověku.
Masné krámy jsou zastřešená úzká
ulička z obou dvou stran lemovaná
krámky, která si zachovala svou středověkou dispozici.
V roce 1583 si strakoničtí měšťané
nechali postavit na ostrově na základech staršího gotického kostela z počátku 13. století rozsáhlý kostel Sv.
Markéty, v němž se mohlo přijímat
podobojí. Stavbou kostela byl pověřen
vlámský stavitel V. Vogarelli. Nově
vzniklá hodnotná sálová renesanční
stavba s gotickými prvky je sklenuta
síťovou hvězdovou klenbou. Vybavení kostela je pseudogotické z konce 19.
století. Původně gotický, později barokně přestavěný hřbitovní kostel sv.
Václava s farou založil ve starobylé
osadě Lom na přelomu 13. a 14. století Bavor III. V téže době vznikl u kostela hřbitov, který se postupně stává jediným strakonickým hřbitovem.
Na jihovýchodním okraji města
v městské části Podsrp se nachází poutní kostel Panny Marie Bolestné. Podnětem ke vzniku poutního místa na
Podsrpu byl nález sochy Panny Marie,
jež stávala na strakonickém mostě, ale
při povodni v roce 1718 ji strhla voda
a odnesla za město. Rolník, který sochu
nalezl, ji postavil u svého pole a zbudoval pro ni přístřešek. Dnešní barokní
kostel s trojkřídlým ambitem začal
stavět velkopřevor maltézského řádu
hrabě Ferdinand Althan v roce 1770.
Jednotný barokní interiér včetně deskového oltáře pochází z doby výstavby kostela. Zajímavá je i jednopatrová
fara s volutovými štíty. Později byla ke
kostelu vysazena od Strakonic lipová
alej, z níž se do dnešních časů zachovaly již jen dvě mohutné památné lípy při
silnici Strakonice – Vodňany. Poblíž se
pod kapličkou Panny Marie Lourdské
nachází pramen údajně léčivé vody.
Západně od Strakonic se u silnice na
Pracejovice narazíte na starobylý židovský hřbitov. Po zboření židovské
synagogy (nejstarší modlitebna shoře-

la roku 1741, stará synagoga se zřítila
v roce 1858, nová synagoga byla zbořena v roce 1956) je židovský hřbitov jednou z mála památek na tuto významnou komunitu, která se nesmazatelně
zapsala do historie města, především
jeho textilního průmyslu.
S držiteli prácheňské značky se můžete ve Strakonicích kromě příležitostných trhů a jarmarků setkat v galerii
Leticia, kde si osobně vyberete z nepřeberné nabídky keramických knoflíků a šperků ateliéru UMKERA, navíc
se zde konají i výtvarné dílny. Pivo
z Prácheňska můžete nakoupit přímo
v prostorách Měšťanského pivovaru.
Na západním okraji Strakonic, směrem
na Dražejov, najdete restauraci a penzion Lovecká bašta, která se jako jediná na Strakonicku specializuje na
zvěřinu. Posedět můžete v tematicky
laděném interiéru, případně v letních
měsících na venkovní terase.
První písemná zmínka o VOLYNI
je z roku 1271 – v té době byla majetkem pražské kapituly. Roku 1299 byla
povýšena na město. Z dochovaných památek je nejzajímavější budova radnice, která byla přestavěna zřejmě kolem
© foto Petr Brož
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roku 1560 ze staršího měšťanského
domu. Jeho stavba je datována do let
1521–29, měli ji provádět italští stavitelé. Po třicetileté válce byla radnice
upravována roku 1705. Do jejího vzhledu zasáhly požáry v letech 1742 a 1884.
Současná podoba včetně většiny figurálních motivů sgrafit na hlavním průčelí je výsledkem opravy z roku 1927
a důkladné památkové obnovy na počátku 21. století. Dnes zde sídlí městské kulturní středisko. Mariánský
sloup se sochami svatých Floriana,
Barbory, Josefa a Jana Nepomuckého
byl ve středu náměstí ve Volyni vztyčen roku 1760. Počátky kostela Všech
svatých se datují do 13. století, nicméně dvojlodí bylo v dnešní podobě zaklenuto až v 60. letech 15. století. Jižní loď
byla zcela dokončena roku 1509. Podobu kostela dotvořily sakristie u východní stěny presbytáře (1668) a věž v ose
západního průčelí (1817, do té doby
snad dřevěná zvonice). Zároveň s věží
vzniklo i jižní přístupové schodiště
a úprava bývalého hřbitova. Obdélná
palácová budova tvrze byla vystavěna
pravděpodobně již během první poloviny 14. století a rozšířena v 15. století.
Stala se tak jednou z nejrozsáhlejších
obytných staveb v prostředí českých
tvrzí. Vnější opevnění s nárožní baštou
pochází z konce 15. století. Tvrz sloužila od 17. století jako sýpka a nyní ji
užívá městské muzeum ve Volyni.
Nedaleko tvrze, v historickém centru
města, můžete navštívit krámek a dílnu
řezbáře Jana Frencla a obdivovat jeho
betlémy a další dřevořezby, za něž získal značku PRÁCHEŇSKO regionální
produkt®.
Na západ od Volyně se nad údolím
potoka Peklov se na Šumavském podlesí nachází starobylá obec ČESTICE,

která vstupuje do historie již v roce
1243. Z daleka je vidět věž románského kostela Stětí Sv. Jana Křtitele
z počátku 13. století, nejcennější stavební památky v obci, jehož východní
část od triumfálního oblouku, tedy
presbytář a kněžiště, byla přestavěna ve
slohu rané gotiky. Hlavní oltář je dřevěný, barokní, práce řezbáře Jana Hammera z roku 1737. Kostel byl několikrát
přestavován a upravován, uvnitř se nachází několik vzácných obrazů s křesťanskou tématikou. Raně barokní zámek z první poloviny 17. století, dnes
obklopený parkem, stojí na místě bývalé tvrze, kterou nechal postavit rod Přechů. V současné době je v něm v jedné
části umístěna knihovna, obecní a matriční úřad a v druhé části malé regionální muzeum s výstavní síní. Přímo
před zámkem pod korunami košatých
lip nechal hrabě Rey v letech 1815 až
1827 postavit kamennou renesanční
kašnu z tesaných kvádrů. Již od počátku 2. poloviny 18. století stojí na návsi
socha Sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti.
Na zalesněném návrší nad obcí od
roku 1821 je ukryt soubor 6 staveb –
Kalvarie. Vrch Kalvarie byl od nepaměti poutním místem. Hlavní svatyně
– Kaple povýšení Sv. Kříže - je ve slohu vlašské renesance, její předsíň stojí
na 12 dórských sloupech. Svatyni
a předsíň nechala zbudovat hraběnka
Reyová jako dík za své uzdravení v roce
1820. Okolo svatyně jsou postaveny
4 menší výklenkové kaple Křížové cesty, které po přístupové cestě ve svahu
doplňuje ještě Kaple Matky Boží. Tyto
stavby nechal postavit Karel Šebastian
z Říčan v polovině 18. století, jako náhradu za původní dřevěné kříže. Za žulovými balvany na svahu hory Kalvarie

vidíme stát dřevěnou, šindelem pokrytou chaloupku s malou věžičkou na střeše. Je to poustevna, uvnitř s pěkně zachovalou freskovou malbou starého
poustevníka. Byla postavena v r. 1821
pravděpodobně jako atrakce ke zvýšení zájmu o slavné čestické poutě.
Asi 3 km jižně od Čestic stojí za návštěvu malá obec KRUŠLOV, kde včelař a řezbář Josef Mach vytvořil unikátní dílo lidové tvořivosti. Celý svůj život
zasvětil nejen včelám, ale svou lásku
k nim promítl i do řezbářského řemesla,
a z různých druhů dřev vytvořil celé
včelí království. Krušlovský včelín ob-

© foto Jakub Ouředník

sahuje 65 výtvarně zpracovaných úlů,
některé vyřezávané ztvárňující lidovou
architekturu, jiné malované. Interiéry
včelína vyzdobil nespočetnými řezbami, které připomínají osobnosti včelařství, místa z okolí i památky naší vlasti.
Dřevěné včelky lemují zrcadlo, posedávají na obrazech či hodinách, včelí společenství najdeme i na okenních parapetech, policích, stolku a židlích. Stavba

včelína byla započata v roce 1948.
O zajištění prostředků na nezbytné opravy se stará sdružení Krušlovský včelín,
o.s., které se snaží zachovat toto místo
pro další generace. Zatím se podařilo
opravit stavbu, zbývá však restaurování
dřevořezeb, kterých je na 200 kusů.
Ve zvlněné krajině šumavského Podlesí, přibližně 17 km od Strakonic jihozápadním směrem, se rozkládá obec
HOSLOVICE. V její spodní části u potoka stojí tři stavby, jejichž návštěva jakoby nás přenesla do dob dávno minulých. Areál unikátního hoslovického
mlýna tvoří původní mlýnice s obytnou
částí, chlévy s kolnou a stodola, všech-

© foto Podzemník

ny kryté došky, roubené či zděné ze
smíšeného zdiva. Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a louky. Vzhledem ke středověkému původu vsi Hoslovice (podle písemných zmínek již
existovala v roce 1352), mlýn v místě
stával již v této době. První písemně doložená zpráva je z Berní ruly z roku
1654. V ní je uvedeno, že zde byl „mlýn
o jednom kole a 16 strychů pole“ a osedlým byl Tomáš Mlynář. Tuto dataci potvrzuje dendrochronologický průzkum.
Stromy, použité v konstrukci stropu
sýpky, byly pokáceny v letech 1568 až
1569. Je tedy nepochybné, že mlýn stával v tomto místě již před více než čtyřmi sty lety. Zmínka o mlýnu o jednom
kole se objevuje později ještě v Tereziánském katastru z roku 1748 a ve sčítání lidu v roce 1905. Mlýn byl stále
v provozu. Vlastníci, bratři Harantovi,
ještě koncem 70. let minulého století
osadili nový hřídel mlýnského kola
a s mletím končili asi před dvaceti lety.
V Hoslovicích můžete navštívit hospodu U Starýho kance, k níž patří také
penzion a ranč, kde je navíc možné
ochutnat a objednat hovězí ze společnosti EKOCHOV s.r.o., vše certifikované značkou PRÁCHEŇSKO regionální produkt®.
Cestou z Hoslovic do Katovic se nezapomeňte zastavit u poutního kostela

sv. Anny v Kraselově – Lhotě u sv.
Anny. Kostel na chlumu u cesty z Kraselova do Lhoty (původně Nožířské,
Hrnčířské či Pechlátovy) vznikl u údajně divotvorného pramene roku 1682.
Předmětem uctívání se kromě pramene
stala i pozdně gotická socha svaté Anny
z roku 1520. Věhlas poutního místa vedl
k brzkému rozšíření areálu o sakristii,
kapli, oratoř a ambity kolem kostela,
v jejichž rozích stojí tři věžice s cibulovými báněmi a zvonice, zakončená obdobně. Pramen byl v 18. století použit
ke zřízení malých lázniček, jejichž existence však nepřesáhla dobu několika
desetiletí. Po roce 1945 ustaly postupně i poutě a areál je dnes po většinu
roku uzavřen. Pouze o prázdninových
pokračování na straně 4

Strana 4							

Zajímavosti a tipy na výlety
ve Strakonicích a okolí
pokračování ze strany 3
sobotách se zde od 15.00 slouží pravidelné bohoslužby.
KATOVICE byly původně pravděpodobně osadou rýžovnickou (rýžovalo
se zde zlato z Otavy), později trhovou,
která vznikla asi v 10. – 11. století. Byla
poddanskou vesnicí a později (1471)
městysem hradu a zámku Střela. Obec
spravovali rychtáři, kteří byli dosazováni vrchností. Po povýšení na městečko
získaly Katovice právo mýta, cla a právo tržní (dva jarmarky ročně). Získaly
i právo pečetní – dochované pečetidlo je
uloženo v Okresním archivu ve Strakonicích. Dostaly také městský znak, a to
modrý štít, v něm stříbrnou věž s cihlovou střechou a zlatou makovičkou.
Nedaleká Katovická hora se svým
důkladným opevněním, chránícím slovanské hradiště, jehož místy až čtyřnásobné valy jsou dodnes patrné, je jedinečnou lokalitou. Žárem spečené valy
vznikly jako druhotný tvar zřícením
hradeb. Do červena vypálená kamenná
suť a místy při úpatí valů se vyskytující struskovitě seškvařené kameny s otisky dřev dokládají, že hradby, vybudované ze dřeva, zeminy a kamene, zanikly požárem. Někteří archeologové se
domnívají, že právě rozsáhlý požár, který zničil mohutnou pevnost na Katovické hoře, byl důvodem, že Přemyslovci
toto zlatonosné místo opustili a dali vystavět svůj kamenný hrad na vrchu Prácheň u Horažďovic, podle kterého pak
bylo pojmenováno celé rozsáhlé správní území Prácheňsko. A nebýt požáru?
Kdo ví, jak by se jmenovalo!
V roce 1985 byla vyhlášena Přírodní
rezervace Kněží hora (tento název dostala Katovická hora v době rekatolizace po roce 1620, kdy byla majetkem katovických římskokatolických kněží), která je chráněným územím o rozloze 13,51
ha se zbytky teplomilné doubravy se zachovalou hájovou květenou. Je součástí
Naučné stezky Kněží hora, která vede
z obce zajímavými místy, známými z katovické historie a místních pověstí až
k Žižkovu mostu u Dolního Poříčí. Kamenný jednoobloukový most byl postaven přes původní koryto Březového potoka. Proč byl pojmenován po Žižkovi,
není nikde písemně podloženo. Snad se
tak usuzuje ze zápisu v katovické kronice, která byla psána od roku 1883, a kde
je zapsána domněnka, že tento most vybudoval Jan Žižka z Trocnova, když táhl
krajinou v roce 1420 z Plzně do Tábora
a u Sudoměře slavně zvítězil nad několikanásobnou přesilou. Most je dnes
mimo koryto potoka, neboť ve dvacátých
letech 20. století byla provedena regulace toku potoka blíže k úpatí Katovické
hory, a tak byl nedaleko postaven malý
železobetonový můstek se zábradlím.
Z Dolního Poříčí je to už jen kousek
do STŘELSKÝCH HOŠTIC. Tamní
zámek je původně renesanční stavba
z 2. pol. 16. století s barokními úpravami. Nástavba druhého patra byla realizována v letech 1927 – 1928. V té době
zde Podpůrný spolek haléřový dělníků
akciové společnosti, dříve Škodových
závodů v Plzni, zřídil ozdravovnu pro
děti a ženy. Ostatní objekty byly k zámeckému jižnímu křídlu přistavěny
v padesátých letech, když objekt získala do své správy armáda. Karpatský ženijní prapor zde sídlil až do roku 1991.
Obci se podařilo získat celý objekt
o deset let později. V současné době je
v přízemí jižního křídla otevřeno Muzeum řeky Otavy a voroplavby s galerií, v prvním a druhém patře zámku je
veřejně přístupná tělocvična a klubovna
s posilovnou. Muzeum je otevřeno od
jara do podzimu a vedle stálé expozice

voroplavby se zde střídají různé výstavy ilustrující přírodu i historii regionu.
Při silnici z Katovic na Strašín můžeme obdivovat několik zachovalých
ukázek tzv. selského baroka, a to zejména v Novosedlech. Ve VOLENICÍCH lze navštívit i Muzeum selského statku, které přibližuje životní
podmínky venkovských obyvatel v jihozápadních Čechách zhruba před sedmdesáti lety.
Další obcí se zachovalou lidovou architekturou jsou MILOŇOVICE, které leží na jihovýchod od Strakonic. Odtud to už není daleko k rybníku Škaredý, kde se 25. března 1420 odehrála
slavná bitva u Sudoměře. Stálo tu vojsko Jana Žižky z Trocnova, které údajně mělo jen 400 mužů a žen, proti dvoutisícové křižácké přesile. Královské
vojsko pronásledovalo husity, až se zastavili na hrázi mezi napuštěným a vypuštěným rybníkem. Královští se začali blížit přes vypuštěný rybník, ale protože na sobě měli těžká brnění a těžké
zbraně, začali se bořit do bláta, což pomohlo hůře vyzbrojeným husitům
k slavnému vítězství. Připomínkou této
bitvy je 16 metrů vysoký pomník Jana
Žižky sestavený z kamenných kvádrů

na místě bitvy, který vytvořil Emanuel
Julian Kodet za pomoci stavitele Františka Kulíře v roce 1925.
Nedaleko od Sudoměře, na levém břehu řeky Otavy, 8 km východně od Strakonic, leží obec ŠTĚKEŇ. První zmínka o obci pochází z roku 1318. Bývala
centrem samostatného statku. Ten se
v roce 1622, kdy byl konfiskován Janu
Malovcovi z Malovic, skládal z městečka s pivovarem a čtyř vsí. V roce 1648
koupili Štěkeň Losiové z Losimthalu,
kteří zbudovali na místě staršího sídla
raně barokní zámek. Po vymření rodu
v roce 1781 získal po dlouhých sporech
jeho rozsáhlé majetky známý učenec Josef Mikuláš, hrabě z Windisch-Graetzu.
Ve Štěkni v r. 1919, jako na prvním
šlechtickém majetku, byla provedena
pozemková reforma v nedávno vzniklé
České republice. V r. 1922 zámek získal
výměnou za areál na pražské Malé Straně řád IBMV (Institut Blahoslavené
Panny Marie), jiným názvem řád Anglických pannen, který se věnoval výchově a vzdělávání dívek. Zřídil zde
mateřinec, noviciát a dívčí soukromou
všeobecnou vzdělávací školu s internátem. Řádové sestry zde vyučovaly francouzštině, angličtině, etiketě, ženským
ručním pracím, hře na klavír, housle
a zpěvu. Štěkeňský zámek v roce 1949
převzal stát, který zde zřídil domov důchodců, který fungoval až do roku
2001. Sestry byly v objektu až do 30.
března 1985, kdy byly nuceny Štěkeň
opustit. Navrátily se 22. března roku
1990. Zámek se postupně vrací díky nákladným rekonstrukcím do původního
stavu. Jednotlivcům i skupinám nabízí
ubytování a zázemí pro pořádání vzdělávacích a společenských akcí.
Zdroj a další informace: www.hrady.
cz a webové stránky jednotlivých měst,
obcí a objektů. Fotografie pocházejí
z Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org).
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Představují se držitelé značky PRÁCHEŇSKO regionální
produkt® z území MAS LAG Strakonicko
Řemesla a umělecká tvorba

Paličkovaná krajka
Helena Bělohlavová navrhuje a vyrábí dekorativní předměty i oděvní doplňky. Do obrázků vybírá nejčastěji
motivy z přírody a architektury. Její
výrobky jsou ze slabých bílých nití,
někdy doplněny metalickými nitěmi.
Na bytové doplňky (závěsy, prostírání) používá převážně nitě lněné. Krajky oděvní paličkuje z různých materiálů jako je např. len, vlna, bavlna,
efektní příze, doplňuje je perličkami,
korálky nebo kůží. Kromě výše uvedeného vyrábí také vánoční dekorace a do krajky „obléká“ i velikonoční
kraslice.

Kontakt na výrobce:
Helena Bělohlavová
Mírová 913
386 01 Strakonice I
tel.: 383 334 431
tel.: 723 237 387

Frivolitková krajka
Předností frivolitkové krajky je pevnost a udržení si tvaru bez následného škrobení. Je proto vhodná k tvorbě
krajkových objektů – velikonočních
ozdob, vánočních závěsů, ale i plošných obrazů. Pro frivolitky jsou
charakteristické a s ničím jiným nezaměnitelné obloučky a slzičky s pikotkami. „Tyto motivy mi umožňují
vytvářet moderní krajku vycházející
ze staré techniky, někdy doplněnou
korálky. Jsem velmi ráda, že mohu
příznivce krajkových šperků potěšit
výrobky podle svých návrhů. Vyrábím sváteční i svatební náhrdelníky,
náušnice, brože, ale i řadu dalších,
jako jsou šály, vsadky do šatů.“ doplňuje paní Eva informaci o svých výrobcích.

Kontakt na výrobce:
Eva Drančáková
Jeronýmova 274
386 02 Strakonice
tel.: 775 340 377
e-mail: evadranc@seznam.cz

Publikace o Prácheňsku
Knihy, letáky, skládačky, brožury, průvodce, sbírky básní, kalendáře a pohlednice, vše s tématikou Prácheňska.
To jsou materiály, které o Prácheňsku
vydává pan Ondřej Fibich. A ke své
práci na publikacích ještě dodává:
„Od osobního světa básní jsem za čtyřicet let dospěl k orchestrální oslavě prácheňské krajiny. Jako je Karel
Klostermann nazýván básníkem Šumavy, rád bych měl přízvisko Klíčník Prácheňska. Tedy ten, kdo otevírá

tradice porozumění, odemyká brány
domova a v třinácté komnatě nachází mýty a legendy, které nás všechny
spojují. Považuji službu pomocí knihy
za způsob pěstování patriotismu. Mé
knihy jsou vždy orchestrální, působí
básnicky i odborně, umělecky i prostě
a jejich hlavní devizou je úcta k životu
i tradicím.“

Kontakt na výrobce:
Ondřej Fibich – Nakladatelství Hrad
Strakonice
386 01 Osek – Malá Turná 10
tel.: 731 788 510
e-mail: antikvariat@sendme.cz
Prodejní místo: Antikvariát
na Strakonickém hradě

Řezbářské práce – umělecké
zpracování dřeva
„Své výrobky zpracovávám tradičním rukodělným postupem podle
svých vlastních návrhů, často využívám i regionální motivy. Převážně
z lipového dřeva tak vznikají drobné
figurky, sochy, plastiky, křížky, ale
hlavně betlémy, které jsou v současné době nejžádanější nejen doma, ale
i v zahraničí.“ To říká o své umělecké tvorbě pan Jaroslav Frencl, další ze
skromných výrobců našeho regionu.
Pokud navštívíte jeho dílnu s obchůdkem ve Volyni, dýchne na Vás nejen
vůně dřeva, ale i atmosféra klidu, pokory a trpělivé lidské práce.

Kontakt na výrobce:
Jaroslav Frencl
Lidická 138
387 01 Volyně
tel.: 606 158 285
e-mail: jaroslav.frencl@seznam.cz
www.jf-rezbarstvi.cz
Prodejní místo: Lidická 138, Volyně,
otevřeno 5 dní v týdnu

Hračky ze dřeva
„Dřevěné hračky vyrábím tradičním
způsobem opracování dřeva s přihlédnutím k současným požadavkům
na bezpečnost výrobku určeného pro
děti. Všechny jsou vyráběny podle
mého vlastního návrhu, který u několika typů výrobku vychází z podoby
tradiční české dřevěné hračky.“ Výrobky Jana Frömla jsou zpracovány
z přírodního smrkového nebo bukového dřeva bez povrchové úpravy,
ručně dobrušované do požadované
kvality, spojované kolíky nebo ekologickými lepidly. Způsobem výroby
tak splňuje požadavky na bezpečnost
a ekologii, ale zároveň umožňuje dětem mnohdy první kontakt se dřevem.
Hračky jsou certifikovány u Zkušebního ústavu lehkého průmyslu.

Kontakt na výrobce:
Jan Fröml
Profesora Skupy 919
386 01 Strakonice
tel.: 732 620 869
e-mail: hrackyzedreva@seznam.cz

Originální smaltovaný šperk
a bytové doplňky
„Výrobou smaltovaného šperku se
zabývám již mnoho let. Svým zákazníkům zaručuji, že každý kus šperku,
který si od nás zakoupí, je originál.
Šperky vyrábím tradičním postupem
pálení na měděném podkladu při tep-

lotě 850–880°C. Podklad tvoří předem předkreslený tvar šperku, který
ručně vystřihuji z měděného plechu.
Během výrobního postupu několikrát štětcem nanáším jednotlivé vrstvy smaltu, které podle potřeby odděluji jednotlivými výpaly v peci. Náš
originál pálený smalt má oproti všem
napodobeninám z různých pryskyřic
atd. mnohem hlubší jiskru a to ho kvalitou i zajímavostí od všech dalších
odděluje stejně tak, jako je odlišná
záře broušeného diamantu od lesku
skleněného korálku,“ říká o o výrobě originálních šperků a doplňků pan
Jiří Hnilička. Jeho výrobky dělají radost každé ženě, která upřednostňuje
originalitu zpracování i motivu svých
šperků.

Kontakt na výrobce:
Jiří Hnilička
387 15 Střelské Hoštice – Kozlov 39
tel.: 602 962 859
e-mail: dumumeni@dumumeni.cz
www.dumumeni.cz

								
přejímání křišťálem. Vznikají tak neopakovatelné magické vzory. Jedná
se výhradně o ruční výrobu vyžadující velkou preciznost, přesnost i odhad. Jana Koloušková vytváří vinutky
s květinami, perle různých typů a tvarů s nálepy, ale i křížky, berušky, andílky, autíčka, nožičky a další. Z hotových vinutek pak vyrábí šperky dle své
vlastní představy. Kombinuje je s chirurgickým drátkem, hedvábím, řetízky
a šňůrkami.
Kontakt na výrobce:
Jana Koloušková
U Hřiště 338
387 11 Katovice
tel.: 731 199 977
e-mail: janakolouskova@seznam.cz
www.divkasperlou.cz

Kontakt na výrobce:
UMKERA – Galerie Leticia
Bezděkovská 112
386 01 Strakonice
kontaktní osoba: Miloslava Laiblová
tel.: 383 324 776, 603 727 707
e-mail: umkera@umkera.cz
www.umkera.cz
Prodejní místo: Galerie Leticia,
Bezděkovská 112, Strakonice

Smaltované šperky
Smaltování šperků je velmi starobylá
technika nanášení sklovitého povlaku
na kov s následným pálením v peci
na 800°C. V českých zemích je nejstarší použití smaltu zaznamenáno
na českých korunovačních klenotech
(svatováclavská koruna) a na kříži
Přemysla Otakara II. Vše, od pracného stříhání plechů, broušení, ohýbání,
odmašťování po malování a rytí, pálení v peci, se dělá ručně. Každý kousek našeho šperku je originální, vzory
neopakujeme. Inspirací nám je nejen
vlastní fantazie, zdrojem námětů nám
je i příroda sama – kapky rosy v trávě,
oheň plamene, krása rostlin.

Kontakt na výrobce:
Hana Kotálová
U Hřiště 338
387 11 Katovice
tel.: 732 728 899
e-mail: vytvarnekurzy@seznam.cz
www.vytvarnekurzy.eu

Jihočeský dekorativní perník
„Výrobou dekorativních perníků se
úspěšně zabývám již dlouhá léta.
Kromě každoroční účasti na mnoha
výstavách v tuzemsku jsem vystavovala také v Německu, Rakousku,
Francii a Itálii. Své zkušenosti předávám jako lektorka kurzů pečení a zdobení perníků“ říká jedna z nejznámějších a také nejúspěšnějších perníkářek
v Čechách. Své perníky zdobí originální technikou stínování a vrstvení
bílých polev. Kresba je inspirovaná
výšivkou prácheňských krojů a místní lidovou tradicí. Kromě malovaných
perníčků vyrábí i perník modelovaný
(figurky) a staročeský perník vtlačovaný do dřevěných forem.

Kontakt na výrobce:
Julie Chadimová
1. máje 1139
386 01 Strakonice
tel.: 606 567 815
tel.: 383 326 197
e-mail: chadimova.pernik@seznam.cz
http://juliechadimova.webnode.cz

Malované kraslice
Podle legendy o vzniku malování vajec se Ježíš a svatý Petr při své cestě po světě zastavili na statku, kde
hospodyně neměla ani tvrdou kůrku
chleba, kterou by pocestné pohostila.
V tu chvíli uslyšela kdákání slepice,
rozběhla se pro čerstvě snesená vejce
a upečená v teplém popelu je nabídla
pocestným. Když chtěla po jejich odchodu uklidit skořápky ze stolu, spatřila, že jsou zlaté. Hospodyně potom
vejce rozdávala každému pocestnému, ale žádná skořápka se již ve zlato
neproměnila. Od těch dob lidé skořápky zdobí a v průběhu staletí vznikla celá řada technik, které z obyčejných vajíček vytváří malé umělecké
dílo. Jednou z nich je i zdobení reliéfní malbou voskem, které se věnuje
již od dětství Štěpánka Krýzová, která
by ráda tuto tradici předávala i dalším
generacím.
Kontakt na výrobce:
Bc. Štěpánka Krýzová
tel.: 723 679 993
e-mail: skryzova@seznam.cz

Vinuté perle a šperky
z vinutých perlí
Ručně vinuté skleněné perle vznikají
navíjením skla roztaveného v žáru plamene sklářského kahanu na nerezový
drát. Sklo je nádherný a tvárný materiál, který tavením získává medovou
konzistenci a tím umožňuje nesčetné
množství tvarových i barevných kombinací, zdobení nálepy, twistry, nitěmi, pinzetou, zatavování a opětovné
nanášení dalších barevných vrstev či

pračce. Keramické šperky se vyznačují původním, nezaměnitelným designem, díky němuž firma reprezentuje
ČR na prestižních keramických festivalech. Za svoji práci a oživení tradice
získala Miloslava Laiblová titul Živnostník Jihočeského kraje 2010. Knoflíky a šperky firmy UMKERA v České republice prodávají oděvní galerie
a galerie s uměleckým řemeslem.

Originální keramické knoflíky
a šperky
Firma oživila před 21 lety tradici výroby keramických knoflíků. Tradiční
technologií, ale se současným designem vytváří knoflíky určené výrobcům originální módy, pletařům i jednotlivým zákazníkům, kteří si chtějí
ozvláštnit svůj oděv. Keramické knoflíky a šperky jsou vyráběny výhradně
ručně se zachováním tradiční výrobní
technologie. Zpravidla mají dva výpaly, knoflíky lze prát i v automatické
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Prácheňská hnětýnka
Hnětýnky jsou na Strakonicku tradicí
již mnoho generací, proto se k jejich
výrobě používají pouze místní suroviny. Jde o typickou prácheňskou specialitu. Jejich chuť a zdobnost bývaly
a stále ještě jsou chloubou jihočeských
hospodyněk. Bez hnětýnek se dříve
neobešla žádná posvícenská zábava.
Tehdy děvčata dávala chlapcům sladké, bohatě zdobené hnětýnky za to,
že s nimi celý rok tancovali. Správná
hnětýnka je plná cukru, másla a vajec. Peče se v typických plechových či
keramických formách kulatého tvaru.
Upečené hnětýnky se polévají cukrovou nebo čokoládovou polevou. Poslední fází je zdobení cukrovými ozdobičkami. Právě zdobení mnohdy dělá
z hnětýnky malé umělecké dílo.

Kontakt na výrobce:
Jana Vokrojová
Na Městečku 12
387 51 Štěkeň
tel.: 603 208 434
e-mail: cukrarna.steken@seznam.cz
www.cukrarnasteken.cz

Autorské ručně paličkované
krajky
Paličkovaný obraz je pro mě textilní grafika. Z jednoho námětu je možno stvořit několik obrazů, ale nikdy
ne stejných. Vždy je v nich odlišnost,
jedinečnost tvůrčího okamžiku. Moje
obrázky zrcadlí to, co mám z duše
ráda: přírodu, koně, architekturu, madony, víly a andělské bytosti. K volné tvorbě používám bavlněné, vlněné i lněné příze různé síly a struktury
nebo jen volná vlákna. Významnou
zkušeností byla pro Věru Landsingerovou práce pro Umělecké krajkářství v Kutné Hoře pod vedením Otýlie Borské, kde se podílela na obrazech
baletek z Labutího jezera, které jsou
vystavené ve stálé expozici Vlašského
dvora v Kutné Hoře. Má za sebou také
několik samostatných i společných výstav v Čechách a Rakousku.

Kontakt na výrobce:
Věra Landsingerová – Krajkářský
ateliér
tel.: 602 578 124
e-mail: landsingerova@volny.cz
www.landsingerova.cz

Potraviny, zemědělské
a přírodní produkty

Štěkeňské koláčky
Pokud ochutnáte Štěkeňský koláček,
buďte si jisti, že nezůstanete u jednoho.
Malá sladká pochoutka Vás bude sama
pobízet k přídavku. Koláčky ve Štěkni
pečou podle starého osvědčeného receptu, plní je různými náplněmi jako je
náplň tvarohová, maková, povidlová,
ořechová a další dle přání zákazníka.
Štekeňské koláčky se vyrábí v různých
velikostech pro rozmanité slavnostní
příležitosti, ale asi nejoblíbenější jsou
ty nejmenší, svatební.

tou v krásné, čisté prácheňské krajině. Po odstavu je ještě dále krmíme
výhradně naší ekologickou trávou,
zrním a senem. Maso z nich potom
necháme uzrát ve vlastním chladicím
boxu, nakrájíme a pak už jen přejeme:
Dobrou chuť.

Kontakt na výrobce:
EKOCHOV s.r.o.
Hoslovice 10
387 19 Čestice
MVDr. Josef Daněk
tel.: 603 212 581
e-mail: farma@danek-group.cz
www.danek-group.cz
Prodejní místo: Ranč u Starýho kance,
Hoslovice

Pivo z Prácheňska
Strakonický pivovar se
může pochlubit řadou
zajímavostí. Například
je posledním městským
pivovarem v České republice. Jedno z nejoceňovanějších piv nese
jméno známého literáta Karla Klostermanna.
Pivo, které má úspěch
nejen v Čechách, ale
i v Německu, Rakousku,
Rusku nebo v USA, zde
vaří žena, paní sládková
Dagmar Vlková! Pivo je
vyráběno tradiční technologií z výhradně českých surovin
pocházejících z oblasti Moravy a Žatecka. Strakonické nepasterované pivo
je vysoce kvalitním produktem, který
oslovuje svou neotřelou chutí a barvou.

Kontakt na výrobce:
DUDÁK – Měšťanský pivovar
Strakonice, a.s.
Podskalská 324
386 01 Strakonice
tel.: 383 312 418, 800 800 133
e-mail: info@pivovar-strakonice.cz
www.pivovar-strakonice.cz
Prodejní místo: Podskalská 324,
Strakonice

Kontakt na výrobce:
Jana Vokrojová
Na Městečku 12
387 51 Štěkeň
tel.: 603 208 434
e-mail: cukrarna.steken@seznam.cz
www.cukrarnasteken.cz

Včelí med

Prácheňské prase
Cukrářské ozdoby na hnětýnky
Bez drobných cukrových ozdob si nikdo nedokáže ani představit typické
regionální pečivo – prácheňské hnětýnky. U Rokytů se ozdoby na hnětýnky vyrábějí již třetí generaci. Základem pro těsto na výrobu ozdob je
cukr, přidávají se našlehané bílky, vanilka a další ingredience. „Přesný poměr je naším „výrobním tajemstvím“.
Mnohé zákazníky udivuje, že se v naší
rodině zabývají výrobou těchto titěrných cukrových maličkostí právě muži.
My s úsměvem odpovídáme, že i praví muži mohou dělat jemnou cukrářskou práci, “ vypráví o své rodinné
tradici pan Petr Rokyta. Rozmanitost
tvarů a barev přivede k dokonalosti
jakýkoli cukrářský výrobek.

Kontakt na výrobce:
Petr Rokyta
386 01 Pracejovice 60
tel.: 731 021 778, 383 324 950
janarokytova@gmail.cz

Máme vlastní uzavřený chov, všechna
selata jsou odchovávána u nás. Čuníci
vyrůstají v přirozených podmínkách
na slámě a jsou krmena směsí, kterou
vyrábíme z vlastního obilí. Celoročně
nabízíme prase v jakékoli váze – sele
na výkrm, sele na rožeň, vykrmené prase. Zajistíme zabití na jatkách včetně
odvozu. Aktuální ceny jsou k dispozici na webových stránkách nebo na telefonu.

Kontakt na výrobce:
František Čížek
Střelskohoštická Lhota 46
386 01 Strakonice
tel.: 608 540 923
e-mail: cizkovi@post.cz
www.statek-cizkovi.cz

Hovězí z Hoslovic
Na našich pastvinách chováme stádo
hovězího dobytka. Plemenného býka
a spoustu kraviček, které nám rodí telátka. Telata jsou u svých matek a ros-

Med pochází ze dvou stanovišť v katastru obce Kladruby, z ovocného sadu
a z okraje lesa. Včelstva jsou umístěna v nových nástavkových úlech. Při
vytáčení používáme moderní čtyřrámkový zvratný medomet a stáčecí
nádoby, vše z nerezu. Během stáčení
je med trojnásobně přeceděn. Dávkujeme do 1 kg sklenic se včelařským
motivem a šroubovacím víčkem.

Kontakt na výrobce:
Vladislav Císař
Kladruby 7
387 16 Volenice
tel.: 604 916 719
kontaktní osoba: Marie Krejčová
mobil: 731 538 878
e-mail: marie.krejcova.st@seznam.cz

Ubytování a stravování

Penzion a ranč U Starýho
kance
Praskání ohně a grilování, taneční večery, plavení koní v rybníku, to vše
Vám náš penzion může a chce poskytnout. Pokud jsou prázdniny Vašich
dětí delší než Vaše dovolená, pošlete
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je k nám na tábor. Využijte našeho pohostinství a vychutnejte si krásu tohoto koutu jižních Čech. Je toho opravdu hodně, co vám můžeme U Starýho
kance nabídnout: ubytování, stravování převážně z místních produktů,
jízdu na koni, venkovní i krytou jízdárnu, dovolenou s vaším koněm či
pejskem, rybaření, grilování, značené
cyklistické a koňské stezky.

Kontakt:
Penzion a ranč U Starýho kance
Hoslovice 10
387 19 pošta Čestice
kontaktní osoba: Terezie Daňková
tel.: 602 383 287
e-mail: penzion@danek-group.cz
www.danek-group.cz, www.
ustaryhokance.cz

Restaurace a penzion Lovecká
bašta
Restaurace nabízí kapacitu až 170 míst,
v jejích prostorách se celoročně konají svatební hostiny, rauty, lékařské semináře, firemní večírky a řada dalších
společenských událostí. Stylový lovecký interiér doplňuje nabídka chutných
pokrmů evropské kuchyně, ale především zvěřinových specialit. Penzion
Lovecká bašta nabízí ubytování ve čtyřech pokojích s maximální kapacitou
11 osob, každý pokoj je vybaven sociálním zařízením, TV, Wi-Fi připojením. Obě zařízení mají bezbariérový
přístup.

Kontakt:
Restaurace Lovecká bašta
Švandy dudáka 1312
386 01 Strakonice
kontaktní osoba: Aneta Pechová
tel.: 383 323 023, 607 446 677
e-mail: loveckabasta@loveckabasta.cz,
loveckabasta@seznam.cz
www.loveckabasta.cz

Restaurace Hradní sklípek
Na nádvoří středověkého strakonického hradu najdete stylovou restauraci
Hradní sklípek s letní terasou. Můžete se těšit na příjemné nekuřácké prostředí s nádechem středověku, rodinnou atmosféru, přátelský a ochotný
personál a v neposlední řadě na zajímavý kulinářský zážitek. V průběhu
roku nabízíme i pokrmy spjaté s různými tradičními svátky – Velikonoce,
sv. Martin, Vánoce apod. Rádi pro vás
připravíme svatební hostinu, třídní setkání, firemní večírek i rodinnou oslavu. K dispozici je restaurace s kapacitou cca 55 osob, salonek pro 20 osob
a rytířský sál pro 50 osob. V letních
měsících si můžete posedět na naší terase přímo pod majestátní věží Rumpál. Příjemnou atmosféru restaurace
dotváří různorodá stylová hudba, pořádáme také taneční večery či veselice s dudáckou muzikou.

Kontakt:
Restaurace Hradní sklípek
Zámek 50
386 01 Strakonice
kontaktní osoba: Ing. Šárka Kůsová
tel.: 737 351 098
e-mail: info@hradnisklipek.cz
www.hradnisklipek.cz

Doma na PRÁCHEŇSKU
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Zajímavosti a tipy na výlety na sever od Písku (na území MAS Brána Písecka)
a psát zásluhou školy, kterou měly Mirovice od nepaměti. Slibný rozvoj Mirovic trval až do roku 1584. Dlouholeté
válečné útrapy, které následovaly po bitvě na Bílé Hoře, přivedly Mirovice
na pokraj zkázy. Až ke konci 17. století
dovolila zlepšená hospodářská situace
příchod nových obyvatel, opravy zničených domů a stavbu nových.
Přibližně v polovině 18. století došlo
k odchýlení dávné obchodní stezky
a později císařské silnice, vedoucí Mirovicemi, na Čimelice. Tím sice byly
Mirovice do jisté míry poškozeny,
avšak stále zůstávaly městečkem
a v roce 1850 se staly sídlem okresního
soudu a berního úřadu. V roce 1853
byly na základě císařského patentu prohlášeny městem se všemi právy. V celém městě a hlavně na náměstí docházelo postupně k mnohým stavebním
změnám. Pomalu mizel jeho starobylý
ráz a přízemní domky s malebnými barokními štíty byly nahrazovány tehdy
moderním, kasárenským slohem. Další
velký stavební rozvoj zaznamenaly Mirovice až v letech 1920–1930.
Počátky mirovického kostela sv. Klimenta klade tradice do doby cyrilo-me-

Legenda (popisek)
k mapě MAS Brána Písecka
1. Zlivický chléb – PEKAR s.r.o.
2. Čížovská uzenina –
Josef Souček – Řeznictví
a uzenářství
3. Výroba a prodej Jarotických
výrobků z kozího a kravského
mléka – Markéta Plisková
4. Apartmán u Čarků

ORLÍK je pojem, ať už se jedná o hrad,
zámek či přehradu a vodní nádrž. Málokdo však ví, že obec Orlík nad Vltavou se dříve nazývala Staré Sedlo
a později k ní přibyla novější část, zvaná
Višňovka. Staré Sedlo má svoji vlastní
bohatou historii, přestože je v blízkosti
tak významné lokality. Je připomínáno
již koncem 13. století jako farní obec
s kostelem a od nejstarších dob bylo
označováno jako městys, i když privilegium konání výročních trhů a městského znaku získalo až koncem 18. století.
Dominantu obce tvoří původně gotický kostel sv. Prokopa na náměstí, který byl barokně přestavěn v letech 1654
a 1753–1754. Před kostelem je socha
z poloviny 18. století. U cesty ze Starého Sedla směrem k zámku stojí barokní výklenková kaple se sochou sv. Jana
Nepomuckého.
Nepřehlédnutelná je také monumentální stavba Žďákovského mostu
o délce 541 m s výškou středu mostu
nad orlickým jezerem přibližně 50 m.

rého kolem roku 1736 povolal do svých
služeb. Hammerovo sochařské a řezbářské dílo, tzv. „Čimelické baroko“, přetrvalo věky. Význam Čimelic vzrostl
i tím, že se začala užívat přímější trasa
důležité zemské silnice, spojující Prahu
s Pasovem. Další rozvoj zaznamenala
obec po roce 1850, kdy převzali čimelické panství orličtí Schwarzenbergové.
V areálu zámku je každé dva roky
pořádána velmi oblíbená a rok od roku
více navštěvovaná výstava květin. Dále
za pozornost stojí kostel Nejsvětější
Trojice, slohově čistá empírová hřbitovní kaple s vratislavskou hrobkou
a kaple v Krsicích.
Při vyslovení jména našeho města
MIROTICE se znalcům výtvarného
umění vybaví jméno Mikoláše Alše. Narodil se zde a prožil tu téměř sedmnáct
let svého života. Přestože se sem již nikdy natrvalo nevrátil, kreslil, maloval
a rozvíjel celé panoráma svého rodného
kraje, který mu nikdy nevymizel z paměti. S Miroticemi byl spojen také život
zakladatele tradice lidového loutkářství
Matěje Kopeckého nebo autora „Našich
furiantů“ a „Zvíkovského raráška“ Ladislava Stroupežnického, rodáka z nedalekých Cerhonic. Mnoho zajímavostí
o osudech těchto významných osobností se dozvíte v Muzeu Mikoláše Alše
a Matěje Kopeckého v Miroticích.
Také stavební památky Mirotic a okolí si zaslouží pozornost. Kostel sv. Jiljí
v Miroticích je připomínán již v roce
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Orlická přehrada, vybudovaná v letech 1954–1962, je největší vodohospodářskou stavbou u nás. Výška hráze je
91 m, délka 511 m. Její okolí vytváří
ideální podmínky pro rekreaci a vodní
sporty.
Předchůdcem dnešního zámku Orlíka byl pravděpodobně malý hrad, vybudovaný na ochranu cesty od Milevska
na Mirovice na levém břehu Vltavy nad
brodem, kde se vybíralo clo z plavby
po řece. Koncem 13. století byl původní
hrad přestavěn, z dochovaných zbytků
však lze rekonstruovat jeho podobu. Zámek Orlík, který se původně tyčil
na skále nad Vltavou, dnes leží na břehu
orlického jezera. Skládá se ze čtyř křídel, která uzavírají dvůr, do něhož se
vstupuje po mostě přes příkop a průjezdem. Sbírky zámku mají především loveckou tématiku, dále je zde knihovna
s 18 000 svazky a historické muzeum.
Přilehlý park o rozloze 143 ha je největším komplexem historické zeleně v jižních Čechách. V parku stojí pseudogotická schwarzenberská hrobka.
Výhodná poloha na důležité obchodní stezce dala vzniknout osadě nazývané Mirovičky. Sousední osada a pozdější městečko MIROVICE bylo
založeno s přesně vyměřeným, prostorným čtverhranným rynkem. Mirovice
byly sice tzv. městem královským, jeho
osudy však byly spjaty především se
zvíkovským a orlickým panstvím. Významným mezníkem byla léta kolem
roku 1540, kdy byly založeny městské
knihy a Mirovice získaly právo užívat
městský znak – tvoří ho stříbrný český
lev v červeném štítě. Asi o dvacet let
později byla zřízena radnice. Město se
mohlo pochlubit i značnou úrovní vzdělanosti. Většina obyvatel uměla číst
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hřbitov, jeden z nemnoha zachovalých
v Čechách. Byl založen v roce 1680
a svému účelu přestal sloužit po druhé
světové válce.
První dochované písemné doklady
o ČIMELICÍCH jsou až po roce 1400,
tedy z doby, kdy již existovala rozvinutá svobodná městečka Mirotice a Mirovice. Poměrně pozdní vznik však Čimelice rychle dohonily a zaujaly
významné místo v celém regionu. Zásluhu na tom měl rod Bissingenů, který
panství získal v roce 1686 a ve třech generacích vládl téměř 100 let. Z nich byl
pro Čimelice nejvýznamnější Karel Bohumil Bissingen, vzdělaný člověk, prozíravý ekonom a hospodář, s výrazně
uměleckými sklony a zálibami. V letech 1728 – 1730 nechal postavit vedle
staré čimelické tvrze nový zámek
a propojil ho se zámkem v Rakovicích
lipovým stromořadím. Později zde byly
umístěny sochy Jana Hammera, kte-
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1254. Ve 13. století býval centrem duchovní správy pro široké okolí. V Miroticích a okolí se nachází téměř 60 drobných staveb, jako jsou kapličky, boží
muka a kříže, včetně dobře zachovalého
židovského hřbitova s památným dubem, jedním ze 7 památných stromů
v obvodu obce.
Dalším skvostem je kostel sv. Ondřeje v RADOBYTCÍCH, vysvěcený
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v roce 1360, ale dochované stavební
prvky svědčí o jeho postavení již ve 13.
století.
Nedaleko Mirotic, v JAROTICÍCH,
vyrábí čerstvé sýry a tvarohové pomazánky z vlastního kravského a kozího
mléka paní Markéta Plisková, držitelka značky PRÁCHEŇSKO regionální
produkt®.
SMETANOVA LHOTA vznikla asi
v polovině 12. století. První písemná
zmínka je z roku 1384. Patřila k maltézskému panství varvažovskému. Zachovala si původní půdorys uměle vytyčené zástavby s velkou elipsovitou návsí
a rybníkem uprostřed.
Poblíž Smetanovy Lhoty v líšťanském polesí dal majitel čimelického
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Jakub Větší byl galilejský rybář, bratr
evangelisty Jana. Je uváděn buď jako
apoštol, držící v rukou meč nebo poutnickou hůl, nebo jako poutník v klobouku, plášti, s holí a mošnou s hlavním
atributem – mušlí, případně jako rytíř
ve zbroji na koni – svatý patron Španělska. Poutnická mušle sv. Jakuba Většího
se stala součástí znaku obce.
Kapli sv. Barbory nechala postavit
v roce 1759 Antonie Josefa hraběnka
Černínová z Chudenic jižně od hlavního vchodu do kostela Sv. Jakuba Většího. V kapli se nachází krypta, která
zřejmě sloužila k pohřbívání příslušníků rodin vysokých úředníků panství.
Špitál v Čížové dala postavit v letech
1762 – 1763 Marie Ludmila Černínová
jihovýchodně od kostela. Před špitálem
byla postavena barokní dřevěná osmiboká stavba, kryjící rumpál nad stud-
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První doklad o Čížové pochází
z doby kolem roku 1240 v souvislosti
s budováním píseckého královského
hradu. Pro jeho potřeby byl zřejmě v Čížové postaven poplužní dvůr a gotický
kostelík. Od roku 1509 do konfiskace
v roce 1547 byla Čížová v zástavním
držení města Písku. Později se dostala
do majetku Jana Deyma ze Stříteže.
Jeho nejstarší syn Mikuláš si zde vystavěl pravděpodobně koncem 16. století
kamennou patrovou tvrz s kaplí. Panství několikrát změnilo majitele. V roce
1726 se jím stal František Antonín Černín. Čížová pak dočasně přešla do Drhovelského panství a s ním se dostala
v roce 1753 do majetku Lobkowiczů.
Zámek v Čížové, vzniklý přestavbou
starší renesanční tvrze, je patrová budova o dvou křídlech. V severní, starší
části, jsou sklepy, vylámané ve skále.
Brána a vstupní místnost jsou ještě
z konce 16. století. Polygonální nároží
severního traktu nasvědčuje tomu, že
zde bývala věž. V prvním poschodí barokního křídla bývala kaple sv. Jana
Křtitele. Zámek se později stal sídlem
lobkowiczského lesního úřadu velkostatku Drhovle-Čížová-Sedlice.
Kostel sv. Jakuba Většího pochází
z poloviny 13. století. Je to nejstarší
a nejvzácnější stavební památka pro Čížovou a okolí. Kostel spolu s gotickou
zvonicí, kaplí sv. Barbory a kaplankou tvoří areál na pahorku nad obcí. Sv.

Originální dřevěné rámy
na zrcadla
Přírodní materiály nás učí a vedou.
Pokud jim porozumíme a umíme je
správně používat, bohatě nás odmění.
Samy určují pravidla. Jejich podstata
se během práce nemění. Uchovávají
si svá tajemství. Proto se odvážní vydávají po nových cestách. Za všechny prohry mohou vždy naše chyby. Je
třeba být trpělivý sám k sobě a snažit
se kvůli sobě. K výrobě rámů používám většinou smrkové dřevo, k opracování postačí pilka, dláto, palička,
poříz. Používám tradiční tesařské nástroje, tedy i tradiční způsob opracování. Po sestavení je možné dřevo
nechat v přírodním stavu nebo je nabarvit mořidly. Na některé rámy vytepávám ozdoby z mědi nebo bronzu.
I při malých finančních nákladech lze
ze surovin, které se nám nabízejí, vytvořit spojením tradičních řemeslných
postupů a vlastní fantazie zcela originální a nezaměnitelné výrobky.
Kontakt na výrobce:
Dana Kupková
Bořice 21
398 04 Čimelice
tel.: 732 376 474
e-mail: dana.kupkova@email.cz
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Smetanovy Lhoty. Za pozornost stojí
též kamenný most přes řeku Skalici.
ČÍŽOVOU naleznete v půvabné kotlině pod nepřehlédnutelnou Čížovskou
horou (512 m n. m.), asi 6 km severně
od Písku. Součástí Čížové jsou také osady Borečnice, Bošovice, Krašovice,
Nová Ves, Topělec a Zlivice.

todějské. Původní kostel byl gotický.
V roce 1726 byl nákladně přestavěn
a rozšířen podle návrhů slavného stavitele Kiliana Dientzenhofera ml. v barokním stylu. Mariánský morový
sloup na náměstí, pocházející z roku
1717, je jediným zachovaným sousoším
v Čechách od mistra Schlansowského.
Severozápadně od Mirovic u říčky Skalice najdete nově upravený židovský

Představují se držitelé značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt®
z území MAS Brána Písecka
řemesla a umělecká tvorba

panství hrabě Karel Bohumil Bissingen
postavit kolem poloviny 18. století lovecký zámek Karlov. Později zámek
přešel do majetku Vratislavů a od roku
1842 do roku 1948 orlických Schwarzenbergů. Je to jednopatrová budova,
sestávající ze střední válcové části oválného půdorysu se sálem, k níž ze stran
přiléhají dvě kratší křídla. Zámek a hospodářský dvůr jsou památkově chráněné objekty. Dalšími památkově chráněnými objekty je srubový špýchárek
a dvě výklenkové kapličky poblíž
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Kontakt na výrobce:
Gabriela Šípová
Smetanova Lhota 19
398 04 Čimelice
tel.: 777 622 888
e-mail: sipova.gabriela@seznam.cz

Potraviny, zemědělské
a Přírodní Produkty

Zlivický chléb

Mísy ze skla
Technikou spékání vytvářím skleněné mísy z čirého a barevného křišťálu a z tabulového skla. Někdy je mísa
doplněna i ruční malbou. Další technikou užitou k výrobě mís je vytvoření formy ze sádrové cihly a „lehnutí“
skla do této formy. Každý výrobek je
nezaměnitelný originál. Upřednostňuji jednoduchost a tvarovou čistotu, tak
vynikne přirozená krása skla.

Náš nejvyhledávanější produkt, to je
chléb z pravého kvasu, pečený klasickou technologií v parní peci. Výroba
chleba a pečiva navazuje na tradiční výrobu, která je ve Zlivické pekárně provozována od roku 1938. Díky
tradiční technologii se nám daří udržet kvalitu našich výrobků a jedinečnost jejich chuti. Naši pekárnu nejdete
v malé vesničce Zlivice u Písku. Technologie výroby se vrací k původním
kořenům zdravé kuchyně našich předků. Kvasový chléb je zdravější a snáze stravitelný. Je vyroben z pravého
kvasu, pšeničné mouky, žitné mouky,
soli a vody. Základ pro výrobu chleba
je tvořen živou kulturou, ruční tvarování dává našemu chlebu tradiční kulatý nebo oválný tvar. Chléb je vyhledáván zákazníky z celého regionu.
Kontakt na výrobce:
PEKAR spol. s.r.o.
Soukenická 65
397 01 Písek
tel.: 382 224 484
e-mail: pekaructarna@seznam.cz
www.pekarnapisek.cz
Prodejní místo: Pekárna U Havlínů,
Zlivice 51

Šperky z drátu kombinované
se sklem
Práce s drátem a výroba šperků mě začala inspirovat již před několika lety.
Stočením drátu do spirály, nebo jen
jeho ukončením ketlovacími nůžkami vznikne vždy něco zvláštního, dekorativního. Na práci s drátem se mi
líbí jeho tvárnost a možnost kombinace s dalšími materiály. Motivy z drátu často odlehčuji využitím vzorů šité
krajky, která je mojí velkou inspirací.
Kombinací se sklem, ale i přírodními
materiály jako je kámen, úlomek dřeva nebo keramiky, potom vznikají nezaměnitelné originály. Každý takovýto
šperk je i trvanlivý, vkusný a hlavně slušivý. Vždyť nápaditý a osobitý
šperk sluší každé ženě.
Kontakt na výrobce:
Alena Marešová
Kožlí u Čížové
397 01 Písek
tel.: 777 252 629
e-mail: alenakerkova@hotmail.com
www.alena.snowbeee.cz

Šperky ze skla a skleněných
korálů a polodrahokamů
Šperky jsou zhotoveny technikou fusingu z barevného křišťálového skla.
Z produkce českého skla, které má nejvyšší světovou kvalitu vytvářím osobité náušnice, náhrdelníky, brože a náramky, které podtrhnou půvab každé
nositelky. Polodrahokamy využívám
v jejich přirozené kráse. Tento ušlechtilý materiál, kromě nesporné estetické
hodnoty, může ovlivňovat i toky energií v lidském těle a tím ho harmonizovat a přispívat k celkovému zdraví.
Kontakt na výrobce:
Věra Englichová
398 31 Čížová 121
tel.: 777 292 913
e-mail: englichova@seznam.cz
www.sklo-sperky.ic.cz

© Petr Brož

Sever Písecka má i přírodní zajímavosti, například chráněné území Vystrkov – část vodního toku řeky Lomnice
nebo krajinnou památkovou zónu Čimelicko – Rakovicko.
Zdroj a další informace: www.hrady.
cz a webové stránky jednotlivých měst,
obcí a objektů. Fotografie pocházejí
z Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org)

Této práci se věnuji již více než 8 let,
ukázku mé práce zařadila do pořadu
„Hobby naší doby“ i televize ČT1.

Kontakt na výrobce:
Irena Pribelská
Tyršova 163
398 31 Mirovice
tel.: 728 371 530
e-mail: Pribelska@seznam.cz

Kontakt na výrobce:
Věra Englichová
398 31 Čížová 121
tel.: 777 292 913
e-mail: englichova@seznam.cz
www.sklo-sperky.ic.cz

© Juan de Vojnikov

nou. Klášter jeptišek byl založen kněžnou Annou z Lobkowicz a postaven
v letech 1900 – 1901 pro tři milosrdné
sestry Kongregace Nejsvětější svátosti.
Jeptišky pečovaly o staré a nemocné
a vyučovaly děvčata z okolí ručním pracím. Instituce byla zrušena v roce 1948.
Budova slouží v současné době jako
státní archiv. Zajímavou stavbou je
i zvonice z 1. poloviny 16. století.
Přímo v centru Čížové se můžete ubytovat v Apartmánu U Čarků, který poskytuje pohodlné zázemí pro pobyt až
šestičlenné rodiny a získal proto i značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt®.
Budete-li v Čížové, nezapomeňte nakoupit vynikající uzeniny pana Josefa Součka, které jedinečně doplní věhlasný
chleba z firmy PEKAR s.r.o. z nedalekých Zlivic, i tyto producenty ocenila
komise prácheňské regionální značky.
Další obcí, která stojí na sever o Písku za návštěvu, jsou KRAŠOVICE
s okrouhlou návsí a vzorně udržovanými domy ve stylu „selského baroka.
V Kožlí u Čížové na vás čeká zajímavá kaple a v Malčicích památkově
chráněná boží muka.

ně provoní příbytek příjemnou vůní
sena. Každý výrobek je originál, je tvořen bez použití šablon, strojové výroby
nebo forem. Použití sena jako materiálu není příliš obvyklé, trvalo mi dlouho,
než jsem si našla ten správný postup
pro jeho zpracování. Motivy vycházejí
z přírody, vytvářím figurky zvířátek –
koníky, slepičky, zajíčky. Některé hospodyňky si ode mne rády kupují selky
jako dekoraci kuchyně, děvčátka raději sáhnou po koťátku, kluci po koníku
s červeným látkovým sedlem. I přes některé většinou textilní ozdoby zůstává
základní materiál mých výrobků stejný
– voňavé seno.

Výrobky ze sena
V dnešní přetechnizované době lidé
často touží po přírodě, po lese a voňavých loukách. Takový malý kousek
přírody do Vašich domovů přináším
svojí prací i já. Jsem ráda, když moje
výrobky dělají radost a alespoň dočas-

Věnce, dekorace a aranžmá
v přírodním stylu
Mojí inspirací je příroda a proto i mé
výrobky jsou přírodní a zcela originální. Použitý materiál (obilí, sláma,
sušené květiny, větvičky, chvojí, ořechy…) je převážně z vlastní produkce.

Čížovská uzenina
Náš zákazník vždy dostane na stůl výrobky poctivé, vyráběné pouze z masa
bez separátů a chemických přísad. Čížovská uzenina je souborem pěti uzenářských výrobků: klobás, turistického
salámu, domácího uzeného masa, sádla
a škvarkové pomazánky. Veškeré použité suroviny k výrobě uvedených produktů jsou výhradně z domácích chovů a od tuzemských dodavatelů. Zemí
původu je tedy Česká republika, na což
je v současné době kladen velký důraz.
Výrobní postupy pocházejí z vlastních
receptur, které úzce navazují na receptury staročeské domácí kuchyně. Tuto
skutečnost dokládají charakteristické
smyslové znaky našich výrobků, a to
zvláště nezaměnitelná lahodná chuť,
vůně, příjemná mírná výrazovost použitého koření a celkově typický vzhled
těchto výrobků.
Kontakt na výrobce:
Josef Souček – Řeznictví a uzenářství
Čížová 35
tel.: 382 279 298, 737 300 065
rezniksoucek@seznam.cz
Prodejní místo: Řeznictví a uzenářství,
Čížová 35

Český med – Petr Zobal
Využití včelích produktů má velice
dlouhou tradici. Prakticky tak dlouho,
jak dlouho zná člověk včely, snaží se
jejich produkty využívat ve svůj prospěch. Včelařím jedenáctým rokem,

starám se o 65 včelstev, z toho 40 mám
umístěno v kočovném voze a každoročně je přesouvám k plodinám (řepka olejka, jetel…). Většinu květového medu pastuji, což je šetrná úprava,
po které nedochází ke krystalizaci. Rámečky s medem vytáčím v šestirámkovém, zvratném nerezovém medometu. Každý druhý rok provádím výměnu
včelích matek, objednávám je ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole.
Včelařím přirozeným způsobem s minimem zásahů a rušení vývoje včel.
Jsem držitelem certifikátu Český med.
Kontakt na výrobce:
Petr Zobal
Křešice 18
397 01 Písek
tel.: 732 105 496
e-mail: zobalpetr@seznam.cz

Jarotické výrobky z kozího
a kravského mléka
V poslední době se specializujeme
na výrobky z kozího mléka. Naše kozí
farma má sídlo v Jaroticích, máme
smíšený chov koz hnědých a bílých,
kterých je v jižních Čechách málo.
Druhová rozmanitost výrobků se odvíjí od oblíbenosti produktů, nápadů
a připomínek zákazníků. Nyní vyrábíme nakládaný kozí sýr v olivovém
oleji, bílý sýr se smetanovým zákysem, přírodní pařený sýr, sýr s bylinkami, tvarohový sýr zrající s kmínem.
Věříme, že kdo jednou ochutná naše
výrobky, bude se k nám rád vracet.
Kontakt na výrobce:
Markéta Plisková
Jarotice 8
398 04 Čimelice
tel.: 606 326 317
e-mail: veronika685@gmail.com
Prodej ze dvora: Jarotice 8

ubytování a stravování

Apartmán U Čarků
Apartmán U Čarků nabízí ubytování
v klidném a útulném prostředí. Nachází se v centru malebné obce Čížová,
jihočeské vesnici roku 2010. Naši hosté mají k dispozici dvě dvoulůžkové
ložnice, dvě přistýlky a velkou, plně
vybavenou, obytnou kuchyň. K dispozici je Wi-Fi připojení. Součástí apartmánu je terasa a zahrada, nabízíme
i půjčení a servis kol.
Kontakt:
Apartmán U Čarků
Čížová, č. p. 20
398 31 Čížová
kontaktní osoba: Hana Čarková
mobil: +420 607 150 648
e-mail: hana.carkova@gmail.com
www.ucarku.cz

Doma na PRÁCHEŇSKU								
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Zajímavosti a tipy na výlety v Milevsku a okolí (na území MAS Střední Povltaví)

© Miloš Hlávka

Legenda (popisek) k mapě
MAS Střední Povltaví
1.
2.
3.
4.

Košíkářství a prodej sýrů Vášův mlýn
Pekařství Kovářov
BUBU Žampiony, s.r.o.
Restaurace a penzion Na Křižovatce

Podle archeologických nálezů bylo
okolí MILEVSKA osídleno od pozdní doby kamenné; ve 12. století se stalo křižovatkou obchodních cest. Jeho
dějiny jsou úzce spojeny se zdejším
klášterem, významným centrem kolonizace, hospodářství i kultury. Nejstarší součástí celého komplexu je
hřbitovní kostel sv. Jiljí, původně románský, přestavěný goticky. Dominantou kláštera je románská bazilika
Navštívení Panny Marie pocházející

© Ben Skála

z roku 1187, jejíž současná podoba je
ovlivněna novogotickými úpravami
z 19. století. Průčelí trojlodní baziliky
zdobí dvojice věží, obdivovat můžeme
pětiboký gotický presbytář a barokní
vybavení z první poloviny 18. století.
Na západním nádvoří kláštera stojí
tzv. Latinská škola, vystavěná v gotickém slohu. Na místě starého gotického opatství dnes stojí barokní budova děkanství, ze středověkých staveb
se dochovala raně gotická opatská
kaple. Z románsko-gotického konventu zbylo východní a jižní křídlo, západní křídlo bylo přestavěno v barokním stylu a dnes v něm sídlí Městské
muzeum (založené roku 1937). V současné době je klášter opět majetkem
premonstrátského řádu.
Kostel sv. Bartoloměje stojí na náměstí Edvarda Beneše. Byl postaven
na místě staršího kostelíka jako díkuvzdání za to, že císař František Josef I.
vyvázl roku 1853 z nebezpečí, když
na něj byl spáchán atentát (císař sám
věnoval na stavbu 1000 zlatých). Mezi
další památky na náměstí patří renesanční budova staré radnice v jeho severovýchodním rohu. Stavba pochází
ze 17. století a kromě radnice v ní byla
také městská věznice, od roku 1851 tu
sídlil okresní soud, později berní úřad
a okresní hejtmanství. Dnes prostory
staré radnice využívá knihovna a gale-

rie. Na náměstí nalezneme také starou
faru, která byla postavena před rokem
1715, a její volutový štít z ní činí stavbu
typickou pro jihočeské baroko. Na východní straně náměstí stojí secesní budova spořitelny z roku 1909. Na západní straně náměstí najdete novou
radnici, sídlo městského úřadu, postavenou v letech 1900–1901 na místě bývalých masných krámů v novorenesančním slohu. Prostor na náměstí dotváří
kašna s bronzovou sochou Vítězství
revoluce od Břetislava Bendy pocházející z roku 1950. V Sokolovské ulici nalezneme synagogu postavenou roku
1914 s ojedinělým průčelím s kubistickými prvky. Dnes slouží jako modlitebna Církve československé husitské.
Východně od kláštera vlevo od silnice
na Tábor se na okraji lesa rozkládá židovský hřbitov založený na počátku
18. století.

© Ben Skála

Asi kilometr na sever od Milevska se
nalézá oblíbený kemp Vášův mlýn
u rybníka Váša, který nabízí možnosti
koupání sportovního rybolovu. V areálu navíc funguje košíkářství Vášův
mlýn a prodej kvalitních sýrů z kravského mléka; oboje oceněné značkou
PRÁCHEŇSKO regionální produkt®.
Zhruba 11 km severozápadně od Milevska se nachází malebná obec KOVÁŘOV, vítěz soutěže Vesnice roku
2004. Kovářovsko bylo díky blízkosti
řeky osídleno již v 9. století. Obec je
poprvé zmiňována roku 1220, z této
doby pochází i původně gotický kostel
Všech Svatých. Od konce 16. století
patřil Kovářov k orlickému panství.
Největší rozkvět zaznamenala obec v
17. a 18. století. Z této doby pochází
většina zdejších památek, například
pískovcové sousoší Kalvárie zhotovené roku 1732 sochařem Brokoffem.
Od téhož sochaře pochází také socha
sv. Jana Nepomuckého na návsi u kostela. V obci nalezneme také barokní

faru z roku 1739, v současné době jsou
její prostory využity pro muzeum folklóru. Za zmínku stojí také starý špejchar z roku 1837. Při severozápadním
okraji vsi na úbočí Kovářovské hůrky
leží opravený židovský hřbitov. V lesíku jihozápadně od Kovářova najdeme
skalní bránu tvořenou žulovými balvany.
V samém středu Kovářova můžete
využít služeb Restaurace a penzionu
Na Křižovatce, držitele značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt®. Certifikovanými regionálními výrobky
jsou také Kovářovské podkůvky a pouťové koláčky z Pekařství Kovářov.
Severně od Kovářova se nachází
ves PŘEDBOŘICE. Za pozornost stojí raně gotický kostel sv. Filipa a Jakuba ze 13. století. Ve vesnici se také
zachovalo množství roubených chalup. Máte-li rádi žampiony, přijdete si
v Předbořicích na své, neboť najdete
pěstírnu firmy BUBU žampiony s.r.o.,
která získala značku PRÁCHEŇSKO
regionální produkt®.
Mezi pozoruhodnosti zdejší krajiny
patří bezesporu kamenné moře u obce
HRAZANY, které vzniklo mrazovým
zvětráváním žulového masivu. Na některých vznikly kamenné mísy s odtokovými žlábky, které sloužily například k pálení kolomazi, předpokládá se

© Petr Brož

ale i jejich význam pro rituální obřady.
Přírodní památka Kněz u Hrazan je
pojmenována po největším kameni této
lokality.
Asi deset kilometrů severovýchodně
od Milevska leží obec CHYŠKY. Její
dominantou je kostel sv. Prokopa z konce 13. století, zbudovaný v pozdně románské podobě, později goticky přestavěný a nakonec upravený barokně.
Poblíž Chyšek nalezneme i židovský
hřbitov u silnice mezi osadami Nosetín
a Květuš. Na Chyšecku je množství křížků, kapliček, božích muk a památkově
chráněných starých selských stavení, tzv.
roubenek.
Na jih od Chyšek stojí za návštěvu
obec VLKSICE s renesanční tvrzí
z poloviny 16. století, kterou nechal
zbudovat rod Tetourů z Tetova. Patrová
obdélníková budova byla vystavěna
v renesančním slohu, její fasádu zdobila sgrafita, které jsou i dnes částečně
patrná. V sousedství Vlksic se nachází
obec PŘEŠTĚNICE. Na návsi tu nalezneme kapli Nanebevzetí Panny
Marie z roku 1882. V osadě Mlčkov
nalezneme boží muka pocházející
z roku 1795, ve stejnou dobu za nimi
byly vysazeny dvě lípy, v současnosti
zde stále jedna z nich stojí. Další zajímavostí je i brána do dvora selské
usedlosti čp. 1 v Týnici, která je evidována jako kulturní památka.

Za návštěvu stojí také městys SEPEKOV, ležící asi 3 km jihovýchodně
od Milevska. V prostoru dnešního náměstí stával gotický kostel sv. Mikuláše, za Josefa II. byl však zrušen a poté
zpustl. Na počátku 20. století kostel
krátce po obnovení vyhořel. Z kostela
zbyl pouze jeden gotický oblouk, který
je z velké části zazděný v hospodářském stavení u domu čp. 168. V letech
1730–33 byl v obci na místě bývalé kapličky vystavěn barokní poutní kostel
Jména Panny Marie, obklopený ambi-

© Petr Brož

ty se čtyřmi kaplemi. Vedle kostela
Panny Marie je barokní fara z 18. století. Západně od městečka na vrchu
Chlum se nalézá chráněná přírodní
oblast Smutný o rozloze cca 4,3 ha, žijí
zde chráněné druhy živočichů a rostlin.
Cestou z Milevska do Bernartic se
nabízí zastávka ve VESELÍČKU.
Za pozornost tu stojí zámek v raně barokním stylu, postavený roku 1635.
Dominantou obce je především kostel
sv. Anny z poloviny 19. století – rozměrný jednolodní chrám s půlkruhovitým presbytářem a křížovou klenbou.
Před kostelem stojí 2 pozdně barokní
pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Erasma.
BERNARTICE leží na hlavní silnici z Písku do Tábora, první písemná
zmínka o nich pochází z roku 1248, už
od poloviny 14. století byly městečkem.
Za nacistické okupace Bernarticím hrozil obdobný osud jako obci Lidice kvůli přítomnosti skupiny československých parašutist ů; nakonec bylo
popraveno 23 občanů včetně starosty.
Dominantou obce je kostel sv. Martina, původně postavený na základech
románského chrámu ve 2. polovině 14.
století jako gotická stavba, později byl
upraven v barokním stylu. Barokní
fara u kostela je bývalá jezuitská rezidence z počátku 18. století, před ní stojí morový sloup připomínající velkou
morovou epidemii roku 1713. Před budovou školy a na náměstí připomínají
pomníky sochaře Břetislava Bendy
oběti 1. a 2. světové války. Od tohoto
sochaře pochází rovněž 7 metrů vysoký
žulový monolit na návrší „Na posvátném“ věnovaný bernartickým občanům, kteří položili své životy na samém
konci války 8. května 1945 při bojích
s ustupujícími německými jednotkami.
Dva kilometry jižně od Bernartic se
okolo Velkého Borovanského rybníka
rozkládá obec BOROVANY, kde stá-
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valy ve středověku tři tvrze, bohužel
do dneška se z nich mnoho nezachovalo. Severně od vsi se nachází barokní
kostelík svaté Rozálie z roku 1682
a kaplička nad zázračnou studánkou.

Na severovýchod od Bernartic leží
obec ZBĚŠIČKY. Obec byla po dlouhou dobu převážně židovská, byla zde
i židovská škola. V 18. století byla totiž
místem, kde se mohli usadit židé z měst
a jiných vesnic. Jejich přítomnost zde
připomíná severně od obce umístěný
židovský hřbitov z roku 1750 s asi sto
dvaceti náhrobky s hebrejskými, německými a českými nápisy. Dominantou obce je zámeček, který dnes slouží
jako Ústav sociální péče pro mládež.
V BRANICÍCH rozhodně stojí
za návštěvu Vejrovské prohledárium
– obecní muzeum založené místními
nadšenci, které se kromě obvyklé národopisné expozice věnuje i fiktivní
historii Vejrovského zemanství. Stejnou tématiku má i dvanáctikilometrová
naučná stezka, začínající před branickým nádražím. Severovýchodně od vsi
se rozkládá Ostrovský rybník o výměře 27,5 ha. Další zajímavou obcí
v blízkosti Vltavy je KVĚTOV. Dominantou obce jsou tři statky na návsi
ve stylu jihočeského selského baroka.
Severně od obce leží na návrší osada
Svatý Jan, kde byl roku 1567 postaven
goticko-renesanční poutní kostel sv.
Jana Křtitele. Součástí Květova je
také vesnice Vůsí, kde v údolí Vltavy
stojí původně románský kostel sv. Bartoloměje postavený roku 1190. Ten stával původně v samé blízkosti řeky, proto musel být před napuštěním Orlické
přehrady rozebrán a znovu postaven
nad hranicí zátopové oblasti. Z Květova
můžete pokračovat do sousední obce
KUČEŘ, kde stojí za pozornost novorománská kaple s malbami od milev-
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Představují se držitelé značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt® z území MAS Střední Povltaví
těchto výrobků zaujme zákazníky již
na první pohled a poté i při následném ochutnání. Po přechozí objednávce možno produkty zakoupit v areálu
Vášův mlýn.

podle vlastních návrhů. Opravujeme
i staré rozbité nádobí. Používáme dráty různých průměrů i tvrdostí, převládá drát železný a měděný.

Řemesla a umělecká tvorba

Kontakt na výrobce:
Atelier Radost
Klášterní 571
399 01 Milevsko
Josef Pich
tel.: 602 640 309
e-mail: atelierradost@seznam.cz

Kontakt na výrobce:
Pavel Smrt
Na Vinicích 594
399 01 Milevsko
tel.: 382 584 098
tel.: 733 796 037
e-mail: vasov@seznam.cz

Plátová ruční keramika
S manželkou tvoříme již od roku 1992.
Naší tvůrčí náplní je užitková a dekorativní keramika s hlubším estetickým podtextem. Malosériová až kusová výroba zaručuje široké spektrum
ztvárňovaných motivů. Kromě stálé
nabídky se zabýváme rovněž autorskou keramikou pro zakázkovou výrobu. Základním používaným materiálem je krémová kamenina pálená
jednožárem v elektrické odporové
peci na 1 220 °C. Technika plátování
umožňuje vytvářet plastické rustikální vnější povrchy střepů podtrhující
originalitu výroby. Tvarovou rozmanitost keramických výrobků doplňuje
i barevné zpracování režných a glazovaných povrchů s valéry modrých
a hnědých barev. Škála používaných
barev je omezena vysokým výpalem
tvrdého střepu. Vzorek výrobků získal náležitý atest zkušebního ústavu.

Poté následuje sepředení na kolovrátku nebo vřeténku do jednonitky a dále
její spojení s druhou nitkou z ovčího
rouna, hedvábí, psí srsti nebo jiného
vlákna připraveného stejným způsobem jako angora. Další možností výroby je spojení angory spolu s dalšími
vlákny rovnou ve fázi sčesávání a její
sepředení do jednonitky či dvojnitky.
Z příze upravené tímto způsobem ručně pletu různorodé výrobky tradičním
stylem.
Kontakt na výrobce:
Romana Koutníková
Jeřábkova 642
399 01 Milevsko
tel.: 773 153 192
e-mail: bengali@seznam.cz
www.rangina.cz

Kontakt na výrobce:
Vladimír Brůžek
399 01 Kovářov – Zahořany 45
tel.: 603 278 290
e-mail: keramika.bruzek@email.cz

Keramika
Výroba keramiky v Atelieru Radost
se datuje od roku 1991 a navazuje
na dlouholetou tradici keramických
dílen v Milevsku. Našimi výrobky se
snažíme, jak vyplývá ze samotného
názvu ateliéru, přinášet lidem užitek
i radost. Široký sortiment zahrnuje
historické repliky, užitkovou, dekorační i hřbitovní keramiku a umělecké originály. Keramika je hygienicky
nezávadná.
Kontakt na výrobce:
Atelier Radost
Klášterní 571
399 01 Milevsko
Josef Pich
tel.: 602 640 309
e-mail: atelierradost@seznam.cz

podkůvky. Kovářovské podkůvky si
našly věrné zákazníky z Čech i Moravy. Jako dárek putovaly například
na Slovensko, do Švýcarska a Kanady, či pomáhaly lovit ryby našim
rybářům v Norsku. Ručně vyráběné
podkůvky jsou křehké, trvanlivé pečivo s posypem máku, soli nebo směsí
koření. Výborně se hodí k pivu, vínu,
na párty, ke grilování či jako dárek
z našeho regionu. Originální receptura a kvalitní suroviny dávají podkůvkám dlouhou trvanlivost a charakteristickou chuť.
Kontakt na výrobce:
Pekařství Kovářov
Ing. Jaroslav Kolář
398 55 Kovářov 53
tel.: 382 594 282, 382 594 283
e-mail: koblih@volny.cz
www.pekarstvikovarov.cz

Kraslice

Dekorativní pečivo
© Petr Brož

ského malíře Oldřicha Pejši. Asi 1,5
kilometru severně od obce nalezneme
v lese vysoký val čtvercového tvaru
o délce stran okolo 45 metrů. Před valem je mělký příkop. Toto místo je nazýváno Obrovy hroby. Původ valů je
nejasný, ale pravděpodobně se jednalo
o keltskou svatyni.
Cestou zpět do Milevska se můžete
zastavit ve ZBELÍTOVĚ. Náves tu
zdobí další krásná barokní kaple
z roku 1737, která patří mezi nejstarší
stavby tohoto typu v okolí. Ve zvoničce je umístěn zvon z roku 1752 a před
kaplí stojí na kamenném podstavci
kříž z roku 1881.
Na severozápad od Milevska stojí
za návštěvu obec HREJKOVICE.
Kromě novorománské kaple na návsi tu můžete vidět zajímavé roubené
domy. Dále na severozápad po hlavní
silnici k Orlíku leží KOSTELEC NAD
VLTAVOU. První zmínky o vsi jsou
z poloviny 14. století. Kostel Narození
Panny Marie byl postaven v románském slohu v letech 1270–1280, později byl barokně přestavován a rozšiřován. V presbytáři jsou viditelné zbytky
nástěnné gotické malby. Špitál, fara
a škola tvoří komplex budov.
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Základem pro dekorativní pečivo je
dobře vypracované těsto, které se zhotovuje z hladké mouky, vody a přídavku octa. Z odleželého těsta vypracuji
požadované tvary, které následně potřu vajíčkem a velmi pozvolna peču
v troubě. Z těsta vyrábím různé ozdůbky jako srdíčka, podkovičky, věnečky,
svícny, ale i větší dekorace na pověšení a celé betlémy. Těší mě, že jeden
z mých betlémů je umístěn ve skanzenu v Přerově nad Labem a další v Třebechovickém muzeu betlémů. Nejdále se moje dekorativní pečivo dostalo
do Kanady, kde bylo použito jako svatební dar a výzdoba svatebního stolu.

Zdobení kraslic vyžaduje notnou dávku trpělivosti. Především zdobení vrtáním mnohdy představuje zkoušku
sebezapření, neboť vajíčko zpravidla
praskne při vrtání poslední dírky. Naopak odrátkovaná vajíčka jsou oproti
vrtaným velice pevná. Vnitřek vyfouklého vajíčka nejdříve zbavím nečistot
a nechám vyschnout. Poté si na vajíčko předkreslím vzor a pomocí hobby
vrtačky vyvrtám motiv. Následně vajíčka namáčím v Savu a omývám je
v čisté vodě. Vysušená vyvrtaná vajíčka zdobím bílým voskem, případně je
odrátkuji.
Kontakt na výrobce:
Vlasta Bardová
Branice 94
398 43 Bernartice
tel.: 721 307 644
e-mail: barvlasta@seznam.cz

Kontakt na výrobce:
Marie Kotašková
398 43 Branice 71
tel.: 737 865 553
e-mail: mariekotaskova@seznam.cz
www.vizovickepecivo.ic.cz

Ručním zpracováním angorské vlny se
zabývám již řadu let. K výrobě příze
používám přibližně sto let starý kolovrátek a vřeteno, které bylo v minulosti používáno v Pechově Lhotě a v Dobrošově. Již řadu let se zabývám ručním
zpracováním angorské vlny. Ostříhanou králičí srst nejprve ručně sčesávám na bubnové česačce nebo pomocí krampolovacích kartáčů. Některou
vlnu ještě barvím potravinářskými
barvami, případně speciálními barvami na vlnu s přídavkem octové vody.

Drátenické výrobky
Velkou část tvoří drátování keramiky z vlastní dílny, dále skla, drátěné
ozdoby a kraslice, věšáky, podnosy,
mísy, nástěnné talíře s drátovaným
okrajem a větší drátované objekty

Zahradní žampiony pěstujeme v pěstírnách v Předbořicích, Hrazánkách
a Klisinci. Balené žampiony nabízíme v baleních po 250 a 500 gramech,
žampiony volné po 3 a 10 kilogramech. Na přání zákazníka dodáváme
i jiná balení. Použité substráty pro
pěstování žampionů poslouží jako výborné organické hnojivo pro Vaši zahrádku, které prodáváme v baleních
po 5 a 10 litrech, případně i ve větším
množství.
Kontakt na výrobce:
BUBU žampiony s.r.o.
Předbořice 48
399 01 Milevsko
kontaktní osoba: Zdeněk Buzek
tel.: 608 953 804
e-mail: bubuzampiony@email.cz
prodej žampionů: Václav Souhrada
tel.: +420 608 953 805
www.zampiony.eu

Ubytování a stravování

Kovářovské pouťové koláčky
Dvě desetiletí osvědčená receptura
a výběr surovin zaručují našim koláčům skvělou a rozmanitou chuť
a vzhled. Velké koláče, jako pouťové
a pestré, jsou plněny mákem, tvarohem a ovocnými náplněmi. Svatební
jsou zdobené kromě máku a tvarohu
ještě povidly a ořechovou náplní.

Proutěné výrobky
Nabízím ruční, převážně zakázkovou,
výrobu s plnou flexibilitou co do tvaru, tak i velikosti produktů. K výrobě je používán 100% přírodní materiál
pěstovaný převážně v našich zeměpisných šířkách. Největší materiálovou
skupinu tvoří vrbové proutí zpracované s kůrou, nebo oloupané. Dále mám
bohaté zkušenosti s opravami a restaurováním výrobků z oboru.
Kontakt na výrobce:
Košíkářství Vášův Mlýn
Jan Smrt
Na Vinicích 594
399 01 Milevsko
www.kosikarstvi-vm.cz
tel.: 737 580 189
e-mail: smrtjan@centrum.cz

Králičí angora – ručně předené
a pletené výrobky

Žampiony zahradní

Potraviny, zemědělské
a přírodní produkty

Kovářovské podkůvky
Obec Kovářov má ve znaku podkovu a právě tvar podkovy mají i naše

Kontakt na výrobce:
Pekařství Kovářov
Ing. Jaroslav Kolář
398 55 Kovářov 53
tel.: 382 594 282, 382 594 283
e-mail: koblih@volny.cz
www.pekarstvikovarov.cz

Výrobky z kravského mléka
Veškeré suroviny použité k výrobě
pařených sýrů pocházejí výhradně
z vlastního domácího chovu. Zemí
původu je tedy pouze Česká republika. K výrobě sýrů používám vlastní recepturu. Výrobky mají charakteristickou nezaměnitelnou lahodnou
chuť. Příjemná výrazovost použitého koření a celkově typický vzhled

Restaurace a penzion
Na Křižovatce
Restaurace a penzion stojí na místě někdejší kovářovské hospody. Přijměte
naše pozvání k návštěvě jihočeské vesnice, jež získala ocenění Vesnice roku
2004. Naším hlavním cílem je poskytovat hostům příjemné a kvalitní ubytování, soukromí, dobrou kuchyni, příjemnou obsluhu a v neposlední řadě
i dostupné ceny. Náš penzion je ideálním místem pro pořádání firemních
i soukromých večírků, školení, seminářů, prezentačních akcí, pracovních
schůzek, školních srazů, narozenin,
svateb, oslav, promocí. Dokážeme se
plně přizpůsobit Vašim požadavkům,
jsme schopni zajistit akci tzv. na klíč.
Kromě ubytování zajišťujeme též doprovodný program, půjčovnu kol a inline bruslí, vyjížďky na koních, bowling, tenis, v letních měsících grilování,
v zimním období saunu. Pro dokonalou
relaxaci je možné využít náš wellness
program.

Kontakt:
Restaurace a penzion Na Křižovatce
Kovářov 30
398 55 Kovářov
kontaktní osoba: Roman Müller
tel.: 603 474 051
e-mail: mullerroman@seznam.cz
www.penzion-kovarov.cz
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Zajímavosti a tipy na výlety ve Vodňanech
a okolí a mezi Otavou a Vltavou
(na území MAS Vodňanská ryba)
VODŇANY byly založeny pravděpodobně jako osada v bažinatém terénu
k údržbě a ochraně dálkové cesty od hranic přes Prachatice a od Vodňan
do středu české země. V tržní osadu se
rozrostly patrně za Přemysla Otakara II.
V r. 1336 byly povýšeny na královské
město a obdařeny různými výsadami –
město mělo být oporou krále proti Rožmberkům. Vodňany trpěly častými nepřátelskými vpády: v r. 1395 je vyplenil
hlavní odpůrce Václava IV. Jindřich
z Rožmberka, v r. 1406 je vyloupil Herald z Kunštátu, v r. 1419 je obsadil Oldřich z Rožmberka. Po dobytí Janem
Žižkou v roce 1420 se Vodňany staly husitským městem. Na straně táboritů zůstaly až do polipanské doby a stály věrně
i při králi Jiřím z Poděbrad. V druhé polovině 15. století začal nový rozvoj obchodu a byly zakládány rybníky. Městské rybníkářství se stalo nejvýnosnějším
zdrojem příjmů, ryby byly prodávány
i za hranice. V roce 1547 byly Vodňany
postiženy za účast na povstání proti králi Ferdinandovi I. ztrátou některých práv
a hospodářských výhod. Časem se opět
vzmohly a město se vlivem hojné stavební činnosti rozrůstalo. Za účast na stavovském povstání byly znovu zbaveny
práv a majetku a zastaveny španělskému
generálu Marradasovi, později prodány
Schwarzenbergům. Roku 1710 se město
s velkým zadlužením vyplatilo ze zástavy, postupný úpadek však ještě zvýšil požár města v r. 1722. Město se znovu pozvedlo k rozvoji až v 1. polovině
19. století, k čemuž přispělo formanství
na císařské silnici Budějovice – Plzeň.
Město má dochované historické jádro se
zbytky gotického opevnění (zachovaly se
části vnější parkánové zdi, hradby a tři
bašty), kolonizační půdorys se šachovnicovou sítí ulic a čtvercovým náměstím,
z jehož rohů vybíhají hlavní komunikace.
Pokud jde o památky, nesmíme zapomenout na Kostel Narození Panny Marie, což je stavba raně gotická (z roku

1336), nově postavená v letech 1415-1435
mistrem Jaklíkem a jeho synem Václavem, do dnešní doby přestavěná a rozšířená v 60. letech 16. století Vincencem
Vogarellim. Kostel byl znovu opraven
po požáru v r. 1722. Vnitřní výzdoba byla
realizována podle návrhů Mikoláše Alše,
jejichž originály jsou k vidění v městské
galerii. Dalšími sakrálními stavbami
jsou Kostel sv. Jana Křtitele – původně
hřbitovní stavba empírově přestavěna
v roce 1844 – a Kaple sv. Vojtěcha – barokní stavba z roku 1730.
Ve městě můžeme vidět renesanční
a barokní domy – č.p. 1 (lékárna ze 16.
stol., kde se r. 1851 narodil spisovatel
František Herites), č.p. 2 s křížovými
klenbami v průjezdu, barokní domy č.p.
39 a 42 a č.p. 172 – původně renesanční
stavba s psaníčkovými sgrafity, barokní
dům „U Čápů“, kde v letech 1890-1899
žil a tvořil Julius Zeyer. Za povšimnutí
stojí i kamenný klenutý most přes
mlýnský náhon se sochou sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. a také budova synagogy (od svého dokončení v r. 1860 až
do II. světové války sloužila židovské náboženské obci, od r. 1959 je využívána
jako městské muzeum).

Vodňany poznaly i mnohé významné osobnosti – narodili se tu: Gelasius
Vodňanský, Jan Campanus a Nathanael Vodňanský a pobývali tu spisovatelé
tzv. vodňanského trojlístku – František
Herites (zdejší rodák a lékárník), Otakar Mokrý (zdejší notář) a Julius Zeyer
(spisovatel).
Ve Vodňanech si můžete pochutnat
na širokém sortimentu z Pekařství
a cukrářství Kodádek. Jejich specialita – sladký Vodňanský kapr získal
značku PRÁCHEŇSKO regionální
produkt®. Najdete tu i keramickou dílnu Petra Práška, kde si můžete osobně
vybrat z jeho nezaměnitelných výrobků. I ty byly oceněny prácheňskou
značkou. Ve Vodňanech můžete vyzkoušet také ubytování v certifi kovaném penzionu Pávů vila.
Také v těsném sousedství Vodňan se
najde mnoho zajímavého. Archeologické
nálezy z okolí obce ČÍČENICE na východ od Vodňan svědčí o osídlení
od dávných dob. Bylo nalezeno 18 popelnic, hliněné nádoby, 2 bronzové náramky, jehlice a knoflík. V místní části
Strpí žil Vít Fučík, zvaný Kudlička, který byl „prvním českým letcem“. Pokusil se vzlétnout ze Strpí k rybníku
„Mlýnský“ a „Strpský“, bohužel bez
úspěchu. KRAŠLOVICE, které leží severozápadně od Vodňan, patřily již
na počátku 13. století klášteru sv. Jiří
na Pražském hradě. Od roku 1700 byly
součástí protivínského panství. V blízkosti vesnice je několik pozůstatků
po rýžování zlata na Blanici. Obec
STOŽICE původně patřila pod hlubocké panství, r. 1597 se majitelem vsi stalo
město Vodňany. Víska je rodištěm spisovatele Josefa Holečka, autora rozsáhlé kroniky „Naši“. Na návsi ve Stožicích
můžeme vidět bohatě profilovanou kapli se zvonicí nad zaklenutým vchodem.
První písemná zmínka o BAVOROVĚ pochází z r. 1228. Založil jej Jan Bavor III. ze Strakonic. R. 1351 se stali držiteli bavorovského panství bratři
Rožmberkové – Petr, Jošt, Jan a Oldřich.
Po jejich nástupu získal Bavorov řadu výsad, např. nesměl být zastaven žádnému
knížeti ani rytíři. R. 1355 král Karel IV.
vyhověl žádosti bratří z Rožmberka a povolil jim vystavět nedaleko Bavorova
hrad Helfenburk. Rožmberkové přispě-

Za významné osobnosti Bavorova
můžeme označit kazatele Tomáše Bavorovského, básníka Josefa Krasoslava Chmelenského, spisovatele Bohumila Havlasu, akademického malíře
Josefa Jakšího a Jindřicha Veselého,
loutkáře a dramatika.
Zříceniny hradu Helfenburk jsou přístupné z obce KRAJNÍČKO. Hrad je
od konce 16. stol. pustý. V současné
době je to velmi pěkná hradní zřícenina s vyhlídkovou věží ve vlastnictví
města Bavorov.
Dominantou nedaleké obce BÍLSKO
je kostel sv. Jakuba Většího, k němuž

V současné době je v Protivíně jediná krokodýlí ZOO v České republice
i ve střední Evropě. S 20 druhy krokodýlů má třetí největší druhovou kolekci
na světě a je jedinou ZOO v Evropě,
která pravidelně rozmnožuje kriticky
ohrožené druhy krokodýlů.
Zoologické muzeum najdete v nově
zrekonstruovaném objektu kaplanky
na protivínském náměstí. Jsou zde vystaveny originální kostry a dermoplastické
preparáty (vycpaniny) exotických zvířat.
Původní záměr sběratele (a zároveň majitele krokodýlí ZOO) shromažďovat osteologické preparáty, zejména pak lebky
a celé kostry krokodýlů, se postupem
doby rozrostl na všechny obratlovce. Proto nyní sbírka obsahuje více než 1 200
exponátů, mnohdy kompletních systematických skupin obratlovců, např. kočkovitých šelem, medvědů, slonů, nosorožců, zoborožců a dalších.
V Protivíně je také další ubytovací zařízení, které získalo značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt®, a to Penzion
U Svaté Anny, který nabízí relaxační
a ozdravné pobyty pro všechny věkové
kategorie.
Historie obce TÁLÍN sahá až do 13.
století. První zmínka o obci pochází ze
dne 6. dubna 1253, kdy je v listu českého krále Václava I. vzpomínána jako ves
Talina, v níž stál Talův dvůr a tvrz
v majetku řádu křížovníků. Tálínský

Legenda (popisek) k mapě
MAS Vodňanská ryba
1. Keramika Petr Prášek
2. Pekařství a cukrářství
Kodádek
3. Penzion Pávů vila
4. Penzion U Svaté Anny
5. Bufet Miláček
6. Rekreační zařízení Nová
louka
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přináležela fara; tento kostel je připomínán již od roku 1350. Předpokládá
se, že odtud pocházela matka Petra
Chelčického.
Severně od Bílska leží PIVKOVICE.
Jejich vznik je spjat s nedalekým hradištěm Hrad, vzniklým ve starší době bronzové a osídleným až do 10. století, kdy
jeho význam upadl. Obec Pivkovice, ležící u úpatí Hradu, nejspíše patřila pod
správní území hradiště. Tuto teorii podporují nálezy keramiky z doby halštatské
(750-400 př. n. l.) a středověké keramiky
z 12.-13. století i mohyla na kopci Vrch
asi 200 m od Pivkovic. Asi do 11.-13. století procházela obcí významná obchodní
stezka tehdejšího českého knížectví (snad
se jednalo o pozdější Zlatou stezku).
DRAHONICE byly poprvé písemně
zmíněny roku 1257. Dle výňatků z knížecích archivů mívali páni na Drahonicích ve svém znaku střelu a byli spřízněni s Bavory ze Strakonic a s pány
s Kremže. V obci je zámeček, původně
majetek Adama, knížete Schwarzenberga, dříve tvrz v majetku vladycké rodiny z Drahonic. Válcová věž navazuje
na bývalý zámek s velkým dvorem, který uzavírá západní část typické jihočeské návsi s nepravidelným obdélníko-
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li ke značnému rozkvětu Bavorova
na přelomu 14. a 15. století. Bavorov patří k nejdokonalejším ortogonálním
městským lokacím v jižních Čechách. Ze
čtvercového náměstí se rozvíjí pravidelná pravoúhlá uliční osnova koutových
ulic, uzavřená do pravidelného oválu
městského opevnění, které tvořily dřevěné palisády. Význam Bavorova vyplýval
z jeho situování na cestě z Prachatic
do Vodňan. Urbanistická struktura Bavorova přetrvala dodnes. Ve městě je celá
řada historických památek, např. Kostel
Nanebevzetí P. Marie, postavený v 60.
– 80. letech 14. století na místech staršího
kostela. Byl přestavěn po požáru města
v r. 1649, barokně upraven a vnitřně přestavěn na trojlodí a regotizován v letech
1905-1908. V ohradní zdi děkanství se
zachoval gotický portál ze 14. století.
Na náměstí můžeme vidět barokní panský dům z 15. století. Portál zdobí znaky
držitelů helfenburského panství – eggenberský a schwarzenberský. Ze špitálu založeného před rokem 1361 se zachoval
gotický portál kaple.

Doma na PRÁCHEŇSKU

© Petr Brož

vým tvarem. Dominantu návsi tvoří
kaplička z roku 1840.
Historie RAŽIC sahá pravděpodobně
do 16. století, kdy obec patřila k Prácheňskému kraji. Původním základem Ražic
a Štětic byly zemědělské usedlosti situované převážně při průjezdní komunikaci
a návsi. Reliéf krajiny tvoří mírné vrcho-
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viny a pahorkatiny a celá soustava rybníků. V blízkosti obce se nachází ptačí
rezervace NATURA 2000, rybník Řežabinec s vyhlídkovou věží, přírodní
památka Ražický rybník a Žižkovo bojiště u obce Sudoměř s kamennou Žižkovou mohylou (viz Strakonicko).
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Prvním písemným dokladem o existenci PUTIMI je litina z r. 1205. Osídlení obce je daleko starší, jak je možné
usuzovat z archeologických průzkumů
zdejší pozdně gotické fary, jež bývala
pravděpodobně tvrzí. Bylo zde doloženo
osídlení keltské (2. stol. př. n. l.), římské
(1. stol. př. n. l.), dále staroslovanské
z 8. stol. a od 11. stol. již máme nepřetržité důkazy života. Raně gotický kostel
sv. Vavřince pochází z druhé poloviny
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13. stol a sloužil v době válek jako obranná pevnost. Obec měla svůj mlýn, několik hospod, od r. 1696 školu a také pivovar. Řada domů vznikla v období
pozdního selského baroka. Upomínkou
na období rozvoje lidové architektury jsou
barokní štíty na několika usedlostech.
Putim se proslavila zejména díky románu Jaroslava Haška o osudech dobrého vojáka Švejka a lidovou písní „Když
jsem já šel tou putimskou branou“. K popularitě přispěl i J. Š. Baar svým románem „Jan Cimbura“.
HEŘMAŇ je starobylá osada s dominantním kostelem sv. Jiljí, o kterém je
zmínka již z roku 1254 jako o farním.
V roce 1330 byl tento původně pozdně
románský kostel převeden z královského
majetku na královskou kapitulu sv. Petra
a Pavla na Vyšehradě. Heřmaň byla kdysi městečkem, ale v roce 1640 byla velmi
poničena švédským vojskem a stala se
pouhou vesnicí. Roku 1433 byla Heřmaň
spolu se Štěticemi a Humňany v majetku
Smila z Kremže. Od něho pak roku 1444
přešla v zástavu a potom v majetek Oldřicha z Rožmberka a byla připojena
ke hradu Zvíkovu. Erb Rožmberků můžeme najít z vnější strany hřbitovní zdi
u kostela sv. Jiljí.
První záznam o BUDIČOVICÍCH je
z roku 1462, kdy patřily Matěji Žákovi.
V roce 1558 získal Budičovice Vilém

Čejkovský z Čejkov, pán na Božovicích.
V letech 1590–1623 se dostaly Budičovice do Písecké obce, odtud byly prodány
Diviši Radkovi z Mirovic na Drahonicích
a v roce 1700 je koupili Schwarzenberkové, kterým patřily až do pozemkové reformy v roce 1923. V Budičovicích se nachází hodnotný uzavřený celek objektů
na návsi, který je v současné době veden
jako vesnická památková zóna (vyhlá-

šena 22. 9. 1995). Jedná se o typické jihočeské selské baroko s návesní kapličkou.
PROTIVÍN byl založen jako tvrz
a vesnice u brodu přes říčku Blanici někdy kolem roku 1260. Blanice a okolní
potoky byly bohatým nalezištěm zlata.
To byl snad důvod, proč byla tvrz později přestavěna na hrad, a to i přesto, že
utváření terénu v okolí nebylo pro jeho
obranu zrovna nejvhodnější. Protivín trpěl v období válečných stavů především
průchody, rekvizicemi a ubytováním válčících vojsk. Útlak poddaných a odvádění naturálií pro zásobování vojsk vystřídaly doby neúrody a trvalých dešťů.
Teprve ve druhé polovině 19. století se
Protivín jako samosprávné městečko začal hospodářsky a společensky rozvíjet
a osada Protivín byla v roce 1899 povýšena na město.
Z dochovaných památek lze jmenovat
např. raně barokní kostel sv. Alžběty

z let 1661–1662, původně románský kostel sv. Havla z konce 12. století v přičleněné obci Myšenec a raně gotický kostel
sv. Václava s křížově klenutým presbytářem s freskami z pol. 14. století v Krči.
Při vchodu na zdejší hřbitov je pozoruhodná velmi stará křtitelnice z kamene
s vytesanými reliéfy lidských tváří.
Z rodáků města Protivína je pravděpodobně nejznámější dramatická umělkyně a pěvkyně Marta Krásová, která
byla v roce 1958 jmenována národní
umělkyní.
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rybník má rozlohu 52 ha. Jeho dvě hráze zpevňují staleté duby. První zmínka
o rybníku je z roku 1515 ve smlouvě
mezi Ondřejem Sedleckým z Tálína
a protivínskými poddanými ze vsi Žďáru. Tálínský rybník je znám především
ze zlidovělé písně Už se ten Tálínskej
rybník nahání Je tomu již téměř dvě stě
let, co píseň složili dva zamilovaní mládenci z nedalekých Maletic, kteří chodili za dcerou tálínského baštýře.
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU
byly v dobových pramenech poprvé zmíněny roku 1352. O osm let později byl
děkanem z Týna nad Vltavou prezentován farář ke kostelu sv. Petra a Pavla
v Albrechticích, což byla první zmínka
o kostele, jeho stavebně-historické hodnocení. Kostel patří k nejstarším stavbám
v kraji a mimo zajímavou románskou architekturu skrývá uvnitř románskou výmalbu. Kostel je datován do 3. čtvrtiny
12 století. Kolem kostela je situován
hřbitov, jenž svým charakterem nemá
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obdoby. V závěru první poloviny 19. století zde na popud faráře Víta Cízy ozdobila ohradní zeď celá řada mělkých polokruhovitých kapliček. Každá z 85
kapliček nese obrázek nějakého světce
a navíc obsahuje mravoučné veršování
na zemřelého.
Přímo v Albrechticích nezapomeňte
vyzkoušet domácí kuchyni v Bufetu Miláček, případně nedaleko, v areálu Nová
louka, vyzkoušet nabídku ubytování pro
skupiny i rodiny.
Obec se stavbami typického jihočeského selského baroka, DOLNÍ NOVOSEDLY, byla r. 1061 dána knížetem
ke klášteru ostrovskému a r. 1230 náležela klášteru sv. Jiří v Praze. Každého
jistě upoutá kaplička na návsi a dům
č.p. 1 z r. 1800. Za pozornost stojí budova bývalého hostince také z r. 1800,
zvenku i uvnitř vyzdobená nástěnnými
malbami. Lidovou architekturu můžeme

obdivovat také ve VOJNÍKOVĚ, SVATONICÍCH a ZÁHOŘÍ.
Podolský most u TEMEŠVÁRU vyrostl v sousedství starého řetězového
mostu ve válečných letech 1939–1943
a byl několikrát oceněn na architektonických výstavách, především v Paříži 1937
jako „Krásný most Evropy“. V obci pak
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i související hospodářský areál s pivovarem využíván k bydlení a jako sklady
a značně chátral. V posledních letech je
péčí soukromých majitelů postupně opravován a nabízí i možnost ubytování. Vlaková trať z Újezdce do Červené vede přes
Vltavu po unikátním železničním
mostě, který vznikl v letech 1886–1889
a jako první na našem území postavený
bez lešení, pouze letmou montáží.

Boží Muka
u OSLOVA z první
poloviny 17. století
s čtyřbokou lucernou
byla v roce 1996 přesunuta o 9 metrů strakonickým inženýrem
Pavlem Pavlem.
Hrad Zv í kov
v obci ZVÍKOVSKÉ
PODHRADÍ před rokem 1234 založil
král Václav I., ale stavební rozvoj Zvíkova je spojen se jménem Přemysla Otakara II. K věži nechal přistavět na tehdejší
poměry velký čtyřkřídlý palác nepravidelného půdorysu. Do konce 13. století
byly ještě vystavěny hradby s branami
a baštami, nejdůležitější hospodářské budovy a věž zvaná Hláska, opatřená břitem a zvýšená roku 1554. V 17. století
nejslavnější období hradu skončilo
a po roce 1648 začal Zvíkov chátrat. Až
před polovinou 19. století byla nově zastřešena kaple a opraveny hradní věže.
K rozsáhlejším opravám hradu došlo
po roce 1881 a pak znovu zhruba o sto let
později. Díky údržbám se hrad velmi
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dobře dochoval. Při pohledu z dáli jej
charakterizují tři věže – Černá (dříve
Hlízová), která patří k jádru hradu, Červená a Hláska, předsunutá obranná kulatá věž. Nejdůležitější stavbou hradu byl
královský palác, jehož součástí je vzácná
hradní kaple. Dnes je hrad Zvíkov národní kulturní památkou.
Zdroj a další informace: www.hrady.
cz a webové stránky jednotlivých měst,
obcí a objektů. Fotografie pocházejí
z Wikimedia Commons (http://commons.
wikimedia.org).
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Představují se držitelé značky PRÁCHEŇSKO
regionální produkt® z území MAS Vodňanská ryba
řemesla a umělecká tvorba

Dekorativní perník
najdeme i další historické památky jako
„Starý kříž“ nebo novogotickou kapli.
V ČERVENÉM ÚJEZDCI najdete
renesanční zámek z 2. pol. 16. století, vybudovaný tehdejšími majiteli Zvíkova,
Švamberky. Ve 20. století byl zámek
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Medový perník je nejlepší ze všech
sladkostí. Med je zdravý, snižuje krevní tlak a uklidňuje. Kdo by to dnes nepotřeboval? A co krásy, řemeslné dovednosti a trpělivosti dokáže výrobce
vložit do prostých darů matky přírody – mouky, medu a vonícího koření. Upéct a nazdobit perníčky nejen
na vánoční stůl, je umění. Dekorativní
perníkové výrobky zdobené bílkovou
polevou. Perníky byly vzácné díky používaným surovinám. Nejstarší perník se
u nás pekl už ve 14. století, byl tlačený do forem. Dnešní vykrajované medové perníčky jsou o mnoho mladší.
A právě takové perníčky nepřeberných
tvarů a námětů peče sobě i jiným pro
radost také paní Marcela Krupičková.
Kontakt na výrobce:
Marcela Krupičková
Ve školce 481
398 11 Protivín
tel.: 603 752 828, 603 752 828
e-mail: marcimarcipan@seznam.cz

Řezbářské
výrobky
a dřevěné
šperky
Řezbářství není jen
řemeslem, ale nesporně i uměním.
Je to práce o hledání a sdělení. Toho si
je Jaroslav Muchl
vědom při výrobě
svých sošek a figurek, řehtaček, betlémů, ale i šperků, které vyřezává podle
vlastních návrhů. Jako materiál používá
především lipové dřevo a kvalitní povrchové úpravy dokončuje včelím voskem. Spolupracuje s Klubem vodňanských výtvarníků.

Kontakt na výrobce:
Jaroslav Muchl
Pražák 59
389 01 Vodňany
tel.: 602 483 624
e-mail: jahmuchl@seznam.cz

Užitkové a dekorativní
keramické výrobky
V keramické dílně, kterou v roce 1996
ve Vodňanech založil pan Petr Prášek,
absolvent keramické školy v Bechyni, jsou vyráběny především užitkové
předměty, většinou točené na hrnčířském kruhu – hrnky, mísy, vázy, svícny,
konvice, džbány, poháry, korbely ale
též dekorativní žardiniéry, květináče,
závěsné kachle, ozdobné talíře a další.
U každého kusu je kladen velký důraz
na originalitu ručního řemeslného a výtvarného zpracování a zároveň na vysokou technologickou kvalitu každého
výrobku. Všechny výrobky jsou zdravotně nezávadné a mohou se používat
v mikrovlnné troubě i v myčce na nádobí. Zakoupit ji lze přímo u výrobce.
Kontakt na výrobce:
Keramika Petr Prášek
Heritesova 81
389 01 Vodňany
tel.: 777 550 063, 777 061 779
e-mail: info@keramikaprasek.cz
www.keramikaprasek.cz

Potraviny, zemědělské
a Přírodní Produkty

Vodňanský kapr
Milan Kodádek je nositelem rodinné
cukrářské tradice již ve třetí generaci.
Firma Pekařství a cukrářství Kodádek
s.r.o. vznikla v dubnu 2001. Vyrábí se
v ní široký pekařský sortiment: několik druhů chleba, pečivo, jemné pečivo a koblihy. Pečou se zde také klasické zákusky, dorty a zákusky bez cukru.
Posledním novým výrobkem je certifikovaný „Vodňanský kapr“ – jemné cukrářské pečivo ze šlehané hmoty sypané
cukrem či polité čokoládou. Své výrobky firma nabízí ve čtyřech vlastních
prodejnách – dvě jsou ve Vodňanech
a dvě v blízkých Chelčicích, a dále rozváží do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Všechny nabízené výrobky mohou zákazníci ochutnat při kávě ve vodňanské
prodejně v Mokrého ulici, která je uzpůsobena nejen pro prodej, ale také pro
příjemné posezení. Ve firmě Milana Kodádka pracuje 16 zaměstnanců a všichni jsou rádi, když zákazníkům výrobky
chutnají.
Kontakt na výrobce:
Pekařství a cukrářství Kodádek s.r.o.
Mokrého 166
389 01 Vodňany
Milan Kodádek
tel.: 383 382 638, 603 829 787
e-mail: kodadek@seznam.cz

ubytování a stravování

Penzion Pávů vila
Rodinný penzion v nově zrekonstruované vile leží v klidné části Vodňan,
přesto nedaleko centra města s rybářskou tradicí. Příjemné komfortní prostředí penzionu nabízí ubytování ve
3 apartmá, každé s plně vybavenou kuchyní, TV, Wi-Fi a sociálním zařízením. Je ideálním místem pro rodinnou
dovolenou i aktivní sportovce. Kapacita: 10 lůžek s možností přistýlky. Služby: možnost rybaření – povolenky pro
rybolov, půjčovna kol, možnost parkování přímo v objektu, venkovní posezení. V okolí penzionu je dostatek
značených turistických tras, mnoho
historických památek a sportovní areál je na dosah. Pro tenisty penzion poskytuje sparing partnera.
Kontakt:
Milan Bezděka
Tyršova 624
389 01 Vodňany
kontaktní osoba: Alena Bezděková
mobil: 602 436 127, 606 664 948
e-mail: bezdekova.alena@seznam.cz
www.dovolena-vodnany.cz

Penzion U Svaté Anny
Penzion se nachází v klidném prostředí
malebného městečka Protivín. Nabízí
ubytování v 8 dvoulůžkových pokojích
a 1 pětilůžkovém apartmánu s koupelnami, WC, TV+SAT a balkónem. Součástí je sanatorium s odborným personálem. Pobyt je vhodný pro relaxaci
a regeneraci organismu i pro rodinnou
dovolenou. Odborné služby sanatoria:
ozónová sauna, viofor, masážní křeslo,
whirpool a různé druhy ručních masáží.
Jídelnu lze využít pro pořádání firem-

ních a společenských akcí. Ve městě je
možné navštívit pivovar Platan a krokodýlí ZOO. V okolí je mnoho kulturních a historických památek, značených
cyklotras i tras pro pěší, ale i další možnosti sportovního vyžití.
Kontakt:
Penzion U Svaté Anny
Ve Školce 839
398 11 Protivín
tel.: 382 251 758
ubytování: 602 392 547
relaxační centrum – sanatorium:
605 153 280
e-mail: u.svate.anny@seznam.cz
www.penzionusvateanny.cz

Bufet Miláček
Bufet Miláček s kapacitou 80 míst nabízí stravování v jídelně se salónkem
a letní terasou. Zrekonstruovaný dům
si zachoval původní charakter. V nabídce jídelníčku je vždy denní menu,
hotová jídla, minutky i výrobky studené kuchyně. Ani ten největší jedlík zde
nebude mít hlad a pochutná si i na místních specialitách. Bufet Miláček zajišťuje celotýdenní stravování ve dnech
pondělí – pátek od 7 do 22 hodin, v sobotu a v neděli od 9 do 22 hodin. Útulný salónek lze využít pro pořádání firemních a společenských akcí i pro rodinné oslavy. V bezprostřední blízkosti
je možnost parkování. Hosté jistě ocení poctivou českou kuchyni s regionálními pokrmy. Točí se zde pivo Prazdroj
12°, Kozel 11° a Gambrinus 10°.
Kontakt:
Albrechtice nad Vltavou 51
398 16 Albrechtice nad Vltavou
tel.: 382 215 297
e-mail: bufet.milacek@seznam.cz
www.bufetmilacek.cz

Rekreační zařízení Nová louka
Rekreační zařízení Nová louka se nachází uprostřed lesů v přírodním parku Písecké hory. Je určeno pro rodinnou rekreaci, letní dětské tábory, školy v přírodě a školní adaptační kurzy,
firemní školení i rekondiční a víkendové pobyty. Je stvořeno pro relaxaci
a nevšední zážitky z okouzlující přírody jižních Čech. Zařízení je ideální pro
cykloturistiku, pěší turistiku, posezení
u ohniště, koupání v rybníce. V blízkých lesích je příležitost pro houbaření. Pro sportovní vyžití je k dispozici tenisový kurt, minigolf, stolní tenis
a půjčovna kol. Rozsáhlý prostor areálu nabízí zábavu rodinám s dětmi i početnějším skupinám. Možnost stravování formou polopenze.
Kontakt:
Rekreační zařízení Nová louka
Albrechtice nad Vltavou 170
398 16 Albrechtice nad Vltavou
kontaktní osoba: Ing. Anděla Řeřichová
tel.: 602 315 207
e-mail: andela.rerichova@seznam.cz
www.novalouka.cz
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Zajímavosti a tipy na výlety v Blatné a okolí (na území MAS Svazku obcí Blatensko)
Vedle zámku je výraznou dominantou města zvonice – blatenská věž
z roku 1724, dnes však novogoticky
upravená, která stojí v centru města
a je vidět z širokého okolí. Je jakýmsi
orientačním bodem pro turisty a typickým blatenským motivem na pohlednicích či suvenýrech. Vedle zvonice
stojí architektonicky cenný děkanský
kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Byl založen Bavory ze Strakonic
na sklonku 13. století v raně gotickém
slohu. Kolem roku 1500 prodělal pozdně gotickou přestavbu, při níž získal
podobu dvoulodního chrámu s jedinečnou sklípkovou klenbou. Další zajímavou památkou je barokní mariánský sloup na náměstí.
Na hlavní silnici na Písek leží město SEDLICE, známé svou ručně paličkovanou krajkou, která se tu pod
rukama šikovných krajkářek rodí již
přes 450 let. Počátek této tradice sahá
až do 15. století. V Sedlici můžete navštívit vzorkovou prodejnu a krajky
si zde prohlédnout i zakoupit. Dominantou Sedlice je kostel sv. Jakuba
Staršího z poloviny 18. století. Stavitelem byl sedlický rodák Václav Jermář, údajně žák K. I. Dienzenhofera.
Ve městě se nachází i několik památkově zajímavých domů s renesančními a barokními fasádami a také

Legenda (popisek) k mapě
MAS Svazku obcí Blatensko
1. Sedlická krajka
2. Sklárna Bělčice
3. Růžové a okrasné školky – Miloslav Šíp

BLATNÁ leží v severozápadní části Jihočeského kraje, v okrese Strakonice. Je zasazena do krajiny tvořené
mírnými žulovými pahorky a hladinami překrásných rybníků. První písemná zmínka o Blatné pochází z roku
1235. Roku 1601 byla císařem Rudolfem II. povýšena na město a od poloviny 19. do 60. let 20. století byla centrem
politického a soudního okresu a sídlem
berních i jiných úřadů. Od roku 1898
má vlastní železniční stanici na lokální
trati Březnice – Strakonice a je rovněž

koncovou stanicí trati Nepomuk – Blatná. V meziválečném období byla Blatná nazývána „městem růží“, které zde
na rozlehlých plantážích pěstoval věhlasný zahradník a šlechtitel Jan
Böhm. V současné době je Blatná se
svými více než 6 000 obyvateli rychle
se rozvíjejícím městem. Je správním,
společenským, kulturním a sportovním centrem blatenského regionu. Plní
rovněž funkci obce s rozšířenou působností, jejíž správní obvod tvoří 26 obcí,
a obce s pověřeným obecním úřadem.
Historické jádro města je městskou
památkovou zónou. Dominantou Blatné je vodní zámek, původně gotický

4. Penzion Mlýn Kostřata
5. Ubytování B&B Na Drtině
6. Hospoda „Na statku“

hrad. Ve 14. století ho vlastnili Bavorové ze Strakonic. Od 15. do počátku
16. století byl centrem dominia pánů
z Rožmitálu, z nichž Lev, švagr krále
Jiříka z Poděbrad, proslul jako vůdce
jeho poselstva po západoevropských
panovnických a velmožských dvorech
v letech 1465–1467 (putování „z Čech
až na konec světa“). V roce 1798 získávají Blatnou Hildprandtové z Ottenhausenu, za nichž byl zámek v první
polovině 19. století regotizován stavitelem B. Grueberem. Změny se dotkly

i přilehlých pozemků. Z dřívější obory vznikl úpravami velký anglický
park, pod jehož staletými stromy jsou
dosud dochovány takzvané sejpy neboli zbytky po pradávném rýžování
zlata. V roce 1947 převzala zámek Národní památková komise a po převratu v roce 1948 byl rodině Hildprandtů
zkonfiskován. Do jejích rukou se zámek i s pozemky někdejšího velkostatku vrátil v rámci restitucí po roce
1989. Přes letní sezonu (duben – říjen)
je zámek otevřen veřejnosti k prohlídkám a na nádvoří se příležitostně konají kulturní akce. V parku je chováno
stádo daňků.

letí pak barokně upravenou stavbu.
Na zábořském hřbitově odpočívají sourozenci Blanka a Christian Battagliovi
– známí cyklisté. Cyklista Christian
Battaglia ujel na svém kole neskutečných 935 000 km. Byla po něm dokonce
pojmenována Šumavská magistrála cyklotrasa č. 33 Christiana Battaglii.
Jeho pamětní desku najdete právě v Bratronicích, odkud Battaglia pocházel.
Jihozápadně od Blatné, u KADOVA, se nachází jeden z největších viklanů v Česku. Třicetitunový kámen

© Petr Brož

o obvodu 11 m se ještě donedávna viklal při pouhém doteku ruky. Kámen
leží jen malou ploškou na jiném kameni. Velkou zásluhu na usazování viklanu má Ing. Pavel Pavel. Jedná se
o chráněný přírodní útvar a váže se
k němu řada pověstí. Možná i proto,
že místo je považováno za pravěké pohřebiště. V blízkosti tohoto kamene se
nachází naučná stezka s názvem
„Okolím kadovského viklanu“. V obci
stojí za vidění i původně gotický farní
kostel sv. Václava, přestavěný na po-

© Petr Brož

renesanční, v 17. století barokně upravený zámek, který však není veřejně
přístupný.
Jižně od Sedlice najdete poutní kostel sv. Jana Křtitele, který vévodí širokému okolí městyse RADOMYŠL.
Objevil se také v pohádce Princezna
ze mlejna. Stojí na kopci za městečkem a jedná se o barokní stavbu, která
nahradila původní renesanční v první
polovině 18. století. Ke kostelu vede
od obce křížová cesta stromovou alejí.
Nedaleko od kostela se v lese ukrývá
židovský hřbitov. Přímo v obci můžete vidět pozoruhodný kostel sv. Mar-

© Miloš Hlávka

čátku 2. poloviny 18. století v pozdně
barokním slohu. Ve věži kostela visí
dva zvony z roku 1760 a jeden z roku
1840. Uvnitř jsou také varhany z 18.
století. V blízkosti kostela se nachází
goticko-renesanční tvrz, upravená
v 18. a 19. stolení na sýpku. Zajímavá
je i pozdně barokní fara, sousední špitál a konečně novogotická hrobka majitelů lnářského panství Linckerů a Lilgenauů. Všechny uvedené stavby tvoří
pozoruhodný památkový areál. Nedaleko od Kadova se můžete osvěžit
u rybníka Velká Kuš, který je přírodní
rezervací a svojí rozlohou zaujímá přes
52 hektarů.

© Miloš Hlávka

tina ze 12. století, později goticky přestavěný a barok ně upravený. Je
ve vlastnictví řádu maltézských rytířů,
který byl do konce feudalismu i vrchností Radomyšle. V městečku se narodil historik Bohumír Lifka a objevitel
zelenohorského rukopisu Josef Kovář.
Obci ZÁBOŘÍ dominuje kostel sv.
Petra a Pavla s přilehlou zvonicí. Jde
o původně románskou, ve 13. století goticky, v 16. století renesančně a v 18. sto-

gionální produkt®. Hospoda s pensionem nabízí až 39 lůžek. Hostům je
k dispozici zahrada s bazénem, hřiště,
gril – udírna a mnoho dalšího pro lenošivou i aktivní dovolenou. Přes léto
se ve stodole tančí a hraje divadlo.
Po dohodě je možné v areálu penzionu
a hospody na statku uspořádat svatby,
srazy, školení a podobné akce.
Dominantou vsi je půvabný renesanční zámeček z doby kolem roku
1600. V posledních letech prochází
jeho fasáda rekonstrukcí.
Zástavbě obce LNÁŘE dominuje
raně barokní zámek z druhé poloviny 17. století, postavený v těsném sousedství goticko-renesanční tvrze, snad

© Petr Brož

Na cestě z Kadova do Lnář projíždíme malou obcí s názvem POLE. K občerstvení i přenocování je tu jako stvořená Hospoda „Na statku“, která byla
oceněná značkou PRÁCHEŇSKO re-

© Petr Brož

podle plánů Carla Luraga. Na zámku
se kromě prohlídek konají také svatební obřady, koncerty i další společenské a kulturní akce. Navštívit zde můžete nevšední expozici Muzeum
kočky. Zahrnuje informace a předměty dokládající historii soužití člověka
a kočky od starověkého Egy pta
po současnost. V sousední tvrzi je informační centrum, miniexpozice lidového řemesla Blatenska a stálá expozice skláře a výtvarníka Bohumila
Eliáše. Další výraznou stavební památkou obce je bývalý klášter bosých
augustiniánů s kostelem Nejsvětější
Trojice, dnes farním, stavěným v letech 1666–1709 na místě původní renesanční kaple z roku 1599. Klášter
byl při něm založen roku 1684 Tomášem Zacheem Černínem z Chudenic
a fungoval zde až do roku 1950. Jde
o čtyřkřídlý areál s ambitem a otevřenými arkádami postavený v letech
1688–1693 podle plánů Giovanniho
Battisty Maderny. V 19. a na počátku
20. století byl klášter místem, kde se
setkávali významní umělci své doby.
Jako kuchyňský pomocník zde pracoval sochař Václav Levý, zajížděl sem
sochař František Bílek či malíř a mozaikář Viktor Foerster. Lnářští augustiniáni byli také známými včelaři.
Po zrušení kláštera bylo v jeho budovách krátce umístěno nápravné zařízení pro dívky, posléze různá zdravotnická zařízení a od roku 1965 zde
funguje psychiatrická léčebna. Klášterní kostel je podélná trojlodní stavba s pravoúhlým kněžištěm a přistavěnou hranolovou zvonicí. Zařízení
kostela je převážně barokní, zvlášť
cenný je hlavní oltář s obrazem Nejsvětější Trojice od Petra Brandla
z roku 1707. Na zvláštním oltáři je
pak umístěna kopie gotického obrazu
Lnářské Madony, který byl považován za zázračný. V obci se nachází
ještě druhý kostel zasvěcený sv. Mikuláši. Je gotického původu, dnes má
však barokní podobu z roku 1735.
Na přilehlém hřbitově odpočívá populární česká herečka Karolína Slunéčková. Lnáře jsou rovněž známy
svou rybníkářskou tradicí. Počátkem
20. století zde ředitel velkostatku
Ing. Theodor Mokrý vyšlechtil zvláštní odrůdu bezšupinatého kapra zvaného lnářský modrák.

Nedaleko Lnář leží KOCELOVICE, kde se nachází meteorologická
stanice. Z památek obce stojí za zmínku gotický kostel sv. Bartoloměje ze
14. století se zvonicí, na níž se dochoval zvon z roku 1521.
Cestou z Kocelovic do Bělčic se
můžete zastavit u ZÁVIŠÍNA. V údolí potoka jsou zde zachována pravěká
rýžoviště zlata – sejpy, které vznikly
vršením štěrku a písku.
Sklárna v BĚLČICÍCH se zabývá
výrobou skla podle vzorů z antiky až
po renesanci. Vyrábějí se zde převážně repliky a reminiscence historického skla, oceněné prácheňskou regionální značkou. Sklář Václav Vlasák
zhotovuje charakteristicky nazelenalé
sklo i na přání zákazníka a zájemci se
mohou podívat přímo do výrobny.
Sortiment se tu nabízí široký, především nápojové sklo, dále džbány, vázy
a mnoho dalšího k běžnému používání i k dekoraci.
Významným rodákem z Bělčic je
Ladislav Stehlík, známý básník
a spisovatel. Jeho asi neznámějším dílem je trilogie „Země zamyšlená“.
Uprostřed obce stojí kostel sv. Petra
a Pavla, původně pozdně románský,
počátkem 16. století však přestavěn
na pozdně gotický. Z té doby pochází
především pozoruhodná sklípková
klenba lodi. U kostela stojí novogotická zvonice.
Nedaleko od Bělčic se ve vsi ÚJEZDEC nachází kostel sv. Voršily z 13.
století. Je postaven v románsko-gotickém stylu a patří k nejstarším a nejcennějším kostelům na Blatensku.
Přes Bělčice se vrátíme na východ,
kde narazíme na další pozoruhodnou
obec – ČERNÍVSKO, které původně
patřilo k hradu Křikavě, z nějž dnes
zbyly jen zříceniny nad obcí. Přímo
ve vsi můžete vidět gotický kostel
Nejsvětější trojice ze 14. století, upravený barokně.
Do MYŠTIC vjíždíme po hrázi
rybníka Labuť, který je se svými 108
ha plochy a 3 km délky největším rybníkem celého Blatenska. Rybníkářská
tradice v blatenském regionu je doložitelná již ve 14. století. Rybník byl
vybudován v letech 1492 až 1503 a původně se jmenoval Střížovický podle
nedaleké vsi.
V obci samé představuje významnou památku patrová zájezdní hospoda nesoucí příznačně jméno „U Labutě“. Stojí poblíž někdejší Solné cesty
a podle pověsti zde nocoval král Jan
Lucemburský. Postavena však byla
nejspíše až v 16. století. Má dochovaný gotický klenutý sklep a široké fošnové schodiště vedoucí do mázhauzu

v prvním poschodí. Interiéry jsou vyplněny loveckými trofejemi převážně
od Ferdinanda Hildprandta. Objekt je
památkově chráněn.
Kousek od Myštic, v klidu lesní samoty se skrývá rodinný Penzion
Mlýn Kostřata. Ubytování nabízí celoročně ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích. lze tu pořádat také
svatby, semináře či kurzy. Strava je
přizpůsobena potřebám hostů, pro zájemce lze připravit i vegetariánské pochoutky.
Nedaleko obce KOŽLÍ U MYŠTIC najdete uprostřed přírody malebné jihočeské stavení, které nabízí ubytování pod názvem Bed & Breakfast
Na Drtině. Je to vlastně bývalá formanská hospoda (zájezdní hostinec)
u staré kupecké stezky Salcburk –
Praha. Drtina je místo, kde se historie
potkává se současností, aniž by si navzájem překážely. Můžete relaxovat
u krbových kamen, na peci, odpočívat
ve stínu 120 let starých lip nebo si užít
vyhlídku do kraje. K dispozici je rovněž přírodní koupaliště. Kapacita ubytování je až 6 dospělých osob.
Po první světové válce proslula
Blatná pěstováním růží. Svým šlechtěním růžových květů ji proslavil zahradník a pěstitel Jan Böhm (1888
až 1959). Vyšlechtil na 120 nových
odrůd. V okolí Blatné zřídil růžové
plantáže, které se ve 30. letech 20. století rozprostíraly na ploše více než 30
hektarů a rozkvétalo na nich až k milionu růžových květů ročně. Za pokračovatele blatenské růžařské tradice lze považovat růžové a okrasné
školky pana Miloslava Šípa ve SKALIČANECH, který produkuje široké
spektrum různých odrůd růží – cca
700 odrůd. Je vlastníkem jedné ze tří
udělených licencí na pěstování Anglických růží. Dále pěstuje téměř kompletní skupinu růží pěstitele pana
Györyho. V jeho sortimentu jsou také
růže historické, pnoucí a skalkové.
Zcela zásadní jsou pak růže, které vyšlechtil Jan Böhm na Blatensku.
Výz nam nou ba rok n í st avbou
na Blatensku je Kostel sv. Jana Křtitele v PAŠTIKÁCH. Pochází z poloviny 18. století a byl vystavěn podle plánů architekta Kiliána Ignáce
Dienzenhofera. Řadí se mezi nejhodnotnější ukázky venkovské barokní
církevní architektury v Čechách.
Okolo kostela je hřbitov a pod hřbitovní kaplí krypta, která slouží jako
hrobka rodu Hildprandtů.
V BUZICÍCH stojí středověká
tvrz ze 14. století. I když byla v 17.
století přestavěna na sýpku, stále vypadá jako středověký hrad. Tvrz lze
zhlédnout pouze zvenku, vnitřek objektu není přístupný. Dodnes jsou zde
zachovány části starého hradního příkopu a valů. Z jedné strany je tvrz obtékána říčkou Lomnicí, ze strany druhé se rozprostírá rybník Řitovíz.
Nejvýznamnější stavební památkou nedaleké obce ŠKVOŘETICE
je tvrz středověkého původu, která
byla více než dvě století v majetku jediného rodu Kaleniců z Kalenic. Ti jí
v 16. století přestavěli do slohu renesančního. Ve 20. století získala současnou podobu pseudorenesančního
zámku. Na okraji obce stojí kaple
Panny Marie Bolestné.
Zdroj a další informace: www.hrady.cz a webové stránky jednotlivých
měst, obcí a objektů. Fotograﬁe pocházejí z Wikimedia Commons (http://
commons.wikimedia.org).
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Představují se držitelé značky PRÁCHEŇSKO
regionální produkt® z území MAS Svazku obcí Blatenska
vinností pro ženy a nahradila je paličkováním krajek. V roce 1899 byla
v Sedlici založena krajkářská škola.
V roce 2000 byl ve spolupráci města
Sedlice a Svazku obcí Blatenska zpracován projekt na záchranu a oživení
tradice krajkářství v Sedlici. Byl digitalizován původní archiv historických
vzorů z archivní dokumentace a v Sedlici otevřena vzorková prodejna Sedlické krajky. Na internetu pak funguje
také zásilkový obchod jak s krajkami,
tak i potřebami pro paličkování.

řemesla a umělecká tvorba

Kontakt na výrobce:
Sedlická krajka, o.p.s.
T.G. Masaryka 28
387 32 Sedlice
tel.: 383 493 095
e-mail: info@krajky-sedlice.cz
www.krajky-sedlice.cz

Dekorativní výrobky ze skla
Paní Hálová se věnuje výrobě skleněných miniatur více než deset let. Nad
sklářským plynovým kahanem dává
tvar a podobu skleněným tyčinkám.
Z její dílny vycházejí nádherné miniatury v nepřeberných druzích, jako jsou
rozličná zvířátka, postavičky lidí, dekorace s velikonočním či vánočním motivem, betlémové figurky nebo kytičky.
Paní Hálová také připravuje komponenty pro sklárnu pana Vlasáka z Bělčic,
který vyrábí historické sklo, a vytváří
skleněné paličky pro Sedlickou krajku.
V sortimentu paní Hálové najdeme i výrobky s motivem úzce regionálním.
Kontakt na výrobce:
Dagmar Hálová
388 01 Lažánky 4
tel.: 724 083 432
e-mail: dagmar.halova@centrum.cz

dekorativní funkci. Také jako výchovný prostředek jsou březové metly doporučovány zejména našimi babičkami. Proutí se řeže na podzim a v zimě
po opadu listí a částečném zatažení
mízy. Váže se do otýpek a veze z lesa
na dvorek, kde je proutí dále zpracováno až do konečné podoby koštěte.
Kontakt na výrobce:
Blanka Matoušková
Školní 177
387 31 Radomyšl
tel.: 739 446 320
e-mail: blanka.mat@seznam.cz

Herní prvky pro dětská hřiště

Lidové panenky
Paní Hanušová věnovala mnoho času
studiu dobových fotografií, obrázků
a dokonce i zbytků krojů a oblečení,
stejně jako četbě dobové literatury, novinových útržků a dokumentů, než se jí
podařilo zrekonstruovat pravděpodobnou podobu prácheňského kroje. Vzhledem k velikosti dřívějšího Prácheňského kraje bylo složité stanovit jakýsi
standard kroje. Nyní vyrábí panenky se
vzorem a motivem prácheňského kroje. Panenky jsou šité výhradně z textilií
určených k recyklaci. Autorka si sama
vytváří návrhy. Panenky jednoznačně
nesou punc jedinečnosti a originality.
V nabídce jsou také betlémové figurky a pohádkové postavičky, zejména
pak čerti v mnoha variacích, čarodějnice a další. Veškeré figurky lze objednat
i formou internetového obchodu.

Pan Prokopius převedl truhlářské řemeslo na v podstatě nový výrobní obor.
Vyrábí dřevěné a kombinované herní
prvky pro dětská hřiště. V sortimentu
naleznete výrobky typu auto, a to jak
nákladní, tak např. hasičské či policejní, autobus, rozličné varianty sezení,
lavic a stolů, altánků, skluzavek a herních věží, pískovišť a celé řady dalších.
Herní prvky jsou bytelné a dostatečně
prostorné. Na použité materiály, barvy,
lana i plastové komponenty pak výrobce vlastní platné certifikáty o nezávadnosti a bezpečnosti a platná prohlášení
o shodě. Výrobu jednotlivých komponentů lze taktéž realizovat dle konkrétního zadání či požadavků zákazníka.

Sazenice růží
Pan Miloslav Šíp se věnuje pěstování
růží v rozsahu asi 700 odrůd. Je vlastníkem jedné ze tří udělených licencí
na pěstování Anglických růží. Dále
pěstuje téměř kompletní skupinu růží
pěstitele pana Győryho. V jeho sortimentu jsou také růže historické, které pěstuje snad v největším druhovém zastoupení u nás. Dále pak růže
pnoucí a skalkové. Jako zásadní jsou
pak růže, které navazují na slavnou
éru pěstování růží v Blatné. Tuto tradici zde založil těsně po první světové válce významný pěstitel Jan Bőhm.
Za všechny jmenujme odrůdy Blatná,
Bőhmův triumf, Česká pohádka, ČSR,
Český červený kříž, Zlaté jubileum.
Prodej přímo na historickém statku
ve Skaličanech nebo na dobírku přes
internetový obchod.
Kontakt na výrobce:
Miloslav Šíp
388 01 Blatná – Skaličany 4
tel.: 728 215 962
e-mail: ruzeskalicany@seznam.cz
www.sipruze.wz.cz

Kontakt na výrobce:
Jaroslav Prokopius
388 01 Kadov – Lnářský Málkov 25
tel.: 605 959 854
e-mail: jaroslav.prokopius@seznam.cz

Košíky z vrbového proutí

Kontakt na výrobce:
Daniela Hanušová
387 42 Kocelovice 84
tel.: 607 611 536
e-mail: hanusova.zkoc@seznam.cz
http://betlem-textilni.mypage.cz

Březová košťata

Sedlická paličkovaná krajka

Co jen máme v dnešní době možností zakoupit si rozličné úklidové prostředky, vysavače, mopy a mopíky.
Vše však má jednoho předka, a tím je
koště či metla. Metly a košťátka používají lidé snad od doby, kdy si začali
stavět stabilnější obydlí. Paní Matoušková vyrábí tradiční březová košťata. Zákazníci mají možnost zakoupit
metličky a košťata různých velikostí
s dřevěnou či proutěnou násadou. Tato
košťata mohou plnit jak užitnou, tak

Více než 450 let tradice výroby na jednom místě, to je sedlická krajka. Jednoznačně ojedinělým a originálním
oborem lidové textilní výroby na Blatensku v rámci celého území Práchně
bylo a dodnes je krajkářství v Sedlici a jejím okolí. Počátek této tradice
sahá až do 15. století. Největší rozvoj
krajkářství na Sedlicku se vztahuje
k počátku 18. století. Tehdy majitelka sedlického panství Marie Ludmila
Černínová zrušila část robotních po-

Co může mít společného ovoce, houby, brambory, prádlo, housata, koťata, seno, dřevo? Přece proutěný koš,
ve kterém se nesou. Dá se říci, že
splétání přírodních materiálů je pokládáno za jednu z nejstarších lidských
činností. Pan Vaněk je podle všeho
již čtvrtou generací košíkářů v Ostrově. Košíky vyrábí standardně ve třech
velikostech – houbařské, bramborové
a velké na dřevo či seno. Proutí stříhá
ze „školených“ vrb rostoucích u nedalekého Ostrovského rybníka. Pro
vyšší estetiku svých košíků také část
proutí vaří a loupe, takže při nákupu
zákazník opravdu neví, který košík si
vybrat. Dnes už snad jen pro opravdu dobré známé či pro rodinu dělá pan
Vaněk také koše dekorativní, prádelní
či koše s víkem.
Kontakt na výrobce:
Josef Vaněk
388 01 Myštice – Svobodka – Ostrov 30
tel.: 604 318 803

Doma na PRÁCHEŇSKU								

Strana 14							

Penzion je vhodný také pro pořádání seminářů a různých kurzů. Skupiny mohou využít velkou multifunkční
místnost se sociálním zařízením, která
je vhodná i jako tělocvična.

Historické sklo
Bělčická sklárna se zabývá převážně
výrobou replik a reminiscencí historického skla. Vyrábí se zde sklo podle
vzorů od antiky až po renesanci. Největší část tvoří sklo renesanční, které
už je převážně určeno k běžnému používání. Také je možné vyrábět sklo
dle představ zákazníků. Pro historické sklo je specifická nazelenalá barva,
která vzniká vlastním procesem výroby. Sortiment tvoří zejména nápojové sklo, tedy číše a poháry. Dále jsou
v Bělčicích vyráběny džbány, malé
pohárky na kořalky, vázy a další užitné i dekorativní předměty. Vše lze nakoupit přímo na místě.

Kontakt na výrobce:
Václav Vlasák
387 43 Bělčice 32
tel.: 775 090 359
e-mail: shb.belcice@seznam.cz
www.sklarnabelcice.cz

Patchwork
Patchworková výroba je šitá ručně,
strojově nebo tvořená bez jehly. Jedná
se o sesazování kousků látek (různých
tvarů a barev) k sobě do předem stanovených vzorců a obrazců. Tvorba má
neomezené možnosti výrobků - přehozy, deky, polštáře, dečky, obrazy, ozdoby, tašky, chňapky, různé kufříky a další, na co si jen vzpomenete a co může
textil obsáhnout.

Kontakt na výrobce:
Anna Jiřincová
Záboří
388 01 Blatná
tel.: 383 494 438

Potraviny, zemědělské
a přírodní produkty

Kontakt na výrobce:
Diana Froňková
Kadov 30
387 33 Kadov
tel.: 774 582 050
e-mail: dajanka@centrum.cz

Kontakt na výrobce:
Ondřej Hejduk
388 01 Myštice 19
tel.: 383 490 223, 731 348 638
e-mail: o.hejduk@centrum.cz

Včelí úly
Včelí úly vyrábíme nejčastěji palubkové, (celodřevěné, sololitové) velikost
39x24. Vyrábíme i úly podle individuálních požadavků včelařů. Kromě
úlů vyrábíme i další včelařské potřeby
– např. přířezy rámků, rámky stlučené
i nadrátkované. Kromě úlů a chovatelských potřeb se zabýváme i průmyslovou dřevovýrobou (bedny, nástavce,
dřevěné obaly, dřevěné dílce a polotovary).

Kontakt na výrobce:
LARIX-TOZ, s.r.o.
Kadov 5
387 33 Kadov
www.larix-toz.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renáta
Prokopiusová
telefon: 383 491 052, 777 826 356
e-mail: info@larix-toz.cz

Včelí med
Med produkovaný včelkami od Knížete Oldřicha se vyznačuje vysokým zastoupením podílu květů stromů a bylin.
Stanoviště tohoto včelaře, který představuje už minimálně čtvrtou generaci,
jsou umístěna relativně mimo dosah
řepkových polí. Zastoupení nektaru
květu řepky je tudíž výrazně menší,
což prospívá kvalitě medu. Med českých včelařů je všeobecně považován
za jeden z nejlepších na světě. Najděme si každý svého včelaře a nakupujme med přímo od něho.

Kontakt na výrobce:
Ing. Oldřich Kníže
388 01 Myštice 12
tel.: 777 551 117
e-mail: oldrich.knize@seznam.cz

Prácheňský knedlík
Knedlíky, tak jak je dnes známe, se vařily v Rakousku a Bavorsku. Do Čech
knedlík expandoval až v 19. stol. České
hospodyně jej přivedly k dokonalosti.
Vždyť celou řadu jídel a gurmánských
specialit si bez knedlíku ani nedokážeme představit. Samostatnou kapitolou jsou pak knedlíky ovocné, plněné
a tvarohové. Firma pana Košťála vaří
v Myšticích již více než 15 let knedlíky houskové a bramborové. V posledním období pak rozšířila svůj sortiment
o výrobu plněných ovocných knedlíků
a knedlíků plněných uzeným masem.
Houskové knedlíky jsou stále vyráběny tradičním způsobem.

Pedig je přírodní materiál, který se
k nám dováží ze subtropického pásma.
Jedná se o vzdušné kořeny palmy Calamus rotang. K pletení z pedigu jsem
se dostala přes klasické pletení z vrbového proutí, které mi před více než 15
lety ukázal soused chalupář. Pletu z něj
ošatky, tácky, košíky, obaly na květináče i různé dekorativní předměty.

Kontakt na výrobce:
Dana Koubková
U Čertova kamene 1065
388 01, Blatná
mobil: 737 187 214
e-mail: d.koubkova@bmsblatna.cz

Originální kabelky
Už patnáct let se věnuji šití oděvů a bytových doplňků na zakázku. V krejčovské dílně je vždy dost zbytků nejrůznějších materiálů, které se hromadí
v krabicích. Proto jsem začala šít také
kabelky. Nejdříve pro potěšení své, pak
svých zákaznic. Je to tvořivá práce, při
které využívám snad všechny druhy

Gemmo přípravky, bylinné
tinktury a gely
Rabštejnská apatyka byla založena
v roce 2001. Od svého počátku se věnuje vývoji a výzkumu speciálních
doplňků stravy a přírodní kosmetiky
a snaží se na trh dodávat ty nejkvalitnější produkty. V týmu společnosti působí i klinický lékař. Pro výrobu
našich prostředků používáme většinou
čerstvé, vlastním sběrem získané rostliny. Velmi dbáme na kvalitu lokalit,
ve kterých jsou zpracovávané léčivky
sbírány. V sortimentu Rabštejnské apatyky naleznete gemmo přípravky, tedy
extrakty z pupenů rostlin. Dále vyrábíme bylinné tinktury, bylinné gely, bylinné masti a směsi do koupele.

Kontakt na výrobce:
Rabštejnská apatyka, s.r.o.
386 01 Radomyšl 89
tel.: 774 369 150
tel.: 383 392 333
orsak@rapatyka.cz
www.rapatyka.cz

Ubytování B&B Na Drtině
Tato klasická jihočeská vesnická usedlost leží přibližně 90 km jižně od Prahy. Drtina je velice citlivě zrekonstruovaná a slučuje původní staré prvky
s moderními vymoženostmi dnešní
doby. Je ideálním místem k odpočinku, ale i základnou na cestě do jižních
Čech za nejhledanějšími jihočeskými poklady, jako jsou Český Krumlov, Písek, zámky Hluboká a Orlík.
Můžete relaxovat u krbových kamen,
na peci, ve stínu 120 let starých lip
nebo na vyhlídce. K dispozici je rovněž přírodní koupaliště, do kterého se
můžete ponořit po dlouhém dni, nebo
se posadit k venkovnímu ohništi a pozorovat hvězdy. Přijďte a zůstaňte jeden, dva dny nebo celý týden a užijte si
tuto jihočeskou perlu. Usedlost ubytuje pohodlně 6 osob – 4 ve velké ložnici
a 2 ve velkém pokoji, nicméně pro další 2 osoby je k dispozici i rozkládací
pohovka v obývacím pokoji.

Kontakt:
Bed & Breakfast Na Drtině
Kožlí 11
388 01 Myštice
kontaktní osoba: Petr Mandel
mobil: 602 169 902
e-mail: petrmandel@
DrtinaCountryRetreat.cz
www.DrtinaCountryRetreat.cz

Kontakt na výrobce:
ALEŠ CZ, spol. s r.o.
Aleš Košťál
388 01 Myštice 46
tel.: 606 625 457
e-mail: kostal.ales@centrum.cz

Ubytování a stravování

Užitné a dekorativní výrobky
z pedigu

Ruční tvořivá práce mě vždy lákala.
O výrobu bižuterie se zajímám již více
než 7 let. Rozhodla jsem se pro ruční
výrobu šperků z různých druhů bižuterních i přírodních korálků. Různorodost tvarů, materiálů a barevnost korálků podněcuje fantazii a dává široké
možnosti pro výrobu originálů. Ať se
jedná o třpytivé náhrdelníky ke společenským šatům, o barevné korálky k letním šatům, jednoduché šperky pro denní nošení, náušnice mnoha
typů nebo náramky. Mnohotvárnost
ručně tvořených šperků dává možnost
výběru pro různé příležitosti a uspokojí zájemkyně s rozdílným vkusem.

ruční práce a šicích technik. Navíc je
to i recyklace materiálů. Ze starého
nepotřebného textilu vytvářím nové
praktické věci – kabelky. Zákaznice
mají možnost přijít s nápadem, který
jim ráda pomohu zrealizovat tak, aby
kabelka byla dle jejich představ.

Kontakt na výrobce:
Veronika Outlá
Malý Vrch 704
388 01 Blatná
mobil: 721 872 974
e-mail: veronikaoutla@seznam.cz

Kontakt na výrobce:
Lenka Adamcová
Palackého 106
387 32 Sedlice u Blatné
tel.: 724 795 141
e-mail: lenaadamcova@centrum.cz

Ručně vyráběné šperky

Včelí med
Předpokladem úspěšného včelaření je
výběr stanoviště. Proto mám včelstva
umístěna na kraji smíšeného lesa s dlouhodobě vysokou intenzitou slunečního
světla a v doletu intenzivně obhospodařovaných zemědělských kultur. V okolí
stanoviště v doletu včel je tak po celou
včelařskou sezónu zajištěna produkce nektaru a pylu potřebného k jarnímu rozvoji včelstev a vysoké produkci kvalitního medu. Nedílnou součástí
včelaření je i intenzivní plemenářská
práce s chovem vlastních matek, které
jsou zárukou mírnosti včelstev, dobrého zdravotního stavu a vysoké snůšky
medu.

Penzion Mlýn Kostřata
Navštivte rodinný penzion Mlýn Kostřata v krásné jihočeské přírodě.
V útulném prostředí na samotě v lese
najdete pohodu, klid, ale i mnoho možností ke sportovním aktivitám a výletům. Již deset let si naši hosté užívají rodinnou atmosféru, pohostinnost
a pochutnávají si na domácí kuchyni z našich surovin. Pro zájemce připravujeme i vegetariánské pochoutky.
Nabízíme ubytování ve stylově zařízených dvou až čtyřlůžkových pokojích
se sociálním zařízením. Kromě velké
jídelny je pro hosty k dispozici i vinárna s barem, kde si mohou podle chuti
také zahrát kulečník nebo šipky. Relaxovat je možné i v sauně nebo venkovním bazénu, velká zahrada vybízí
k příjemnému posezení s grilováním.

Hospoda „Na statku“
Náš statek využívá všechny místnosti a budovy k pohostinským účelům.
V blízkosti statku naleznete mnoho
rybníků a rybníčků, v rozsáhlých lesích
zase houby či jiné lesní plody. S tipem
na výlet rádi poradíme, zapůjčíme kola
nebo plovací vesty. Navštivte jihočeský statek v malé vesničce u Blatné, kde
je vše uzpůsobeno pro rekreaci naprosto všech – je možno se „válet“ i sportovat. Hospoda s penzionem nabízí až
39 lůžek, na sadu máme hřiště nohej/
volej, bazén, altán, udírnu a travičku.
Statek nabízí řadu zajímavých prostor
pro různé kratochvíle našich návštěvníků. Tak například ve stodole pódium na koncerty a divadla, také parket
pro tanec či jiné dovádění. Posedět je
možno v kolně, u pece (k tomu patří
sele nebo gril). Malé hospodské sporty
(pinčes, biliár, fotbálek) užijete na sále,
v chlévech zase najdete školicí místnost a vinárnu. To vše můžete využít
pro uspořádání školení, svateb, večírků
apod. Těšíme se na vás.

Kontakt:
Hospoda „Na statku“ Pole u Blatné
Pole 26
388 01 Blatná
kontaktní osoba: Václav a Jana
Běhavých
tel.: 383 491 007, 739 016 112
e-mail: skocdopole@skocdopole.cz
www.skocdopole.cz
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Partneři projektu spolupráce „Zavedení regionální značky Prácheňsko“

Kontakt:
Penzion Mlýn Kostřata
388 01 Myštice 1
kontaktní osoba: Jana Velvarská
tel.: 383 490 183, 603 706 772
e-mail: mlyn.kostrata@centrum.cz
www.kostrata.cz

Drátkované ozdoby
Svůj volný čas celý život věnuji ručním
pracem, v nichž nacházím velké uspokojení. Pletení a háčkování jsem vyměnila za drátenické řemeslo, které vyžaduje míru trpělivosti a přesnosti. Je to
můj koníček, kterým dělám radost nejen sobě, ale chtěla bych především potěšit ty, kterým se drátěné výrobky líbí
a najdou pro drátkované výrobky využití ve svých domácnostech.

								

MAS LAG
Strakonicko
Místní akční skupina
LAG Strakonicko, o.s.
oficiálně vznikla v roce
2004 jako občanské sdružení s cílem
podporovat rozvoj venkova. V současné době působí na území 55 obcí a 2
měst, ve kterých žije více než 41 tisíc
obyvatel. Svou velikostí se řadí mezi
největší MAS v jižních Čechách.
V členské základně tohoto sdružení
jsou obce, města, podnikatelé i neziskové organizace z území Strakonicka,
jejichž představitelé mají zájem o práci pro venkov. Počet členů se během
několika let rozrostl z původních 17
zakládajících na dnešních 34.
Snahou MAS je především zvýšit
kvalitu života na venkově a stabilizovat
tak venkovské obyvatelstvo. MAS podporuje agroturistické podnikání a venkovský cestovní ruch, rozvoj zemědělství a lesnictví, vznik a rozvoj nových
podnikatelských subjektů na venkově,
zlepšení vzhledu obcí a udržování kulturního dědictví venkova a v neposlední řadě rozvoj infrastruktury pro mladé
rodiny (opravy a zkvalitnění provozu
mateřských školek a škol, zakládání
hřišť, sportovišť, odpočinkových zón
s herními prvky) i starší generaci (místa setkávání s náplní pro aktivní seniory, zkvalitnění sociálních služeb apod.).
Ke zvýšení kvality života na venkově určitě přispívají také projekty Spolupráce jako Venkovská tržnice II (spolupráce 6 MAS), Zavedení regionální
značky Prácheňsko (spolupráce pěti
MAS). Totéž očekáváme od následného projektu Prácheňsko všemi smysly
(opět spolupráce 5 MAS).

MAS Vodňanská ryba
MAS Vodňanská ryba je občanským
sdružením, které vzniklo v roce 2004
s cílem vytvářet a realizovat partnerské
projekty, které jsou prospěšné celému
regionu, a podporovat společné aktivity
na regionální úrovni. Snaží se všestranně podporovat rozvoj regionu činnostmi
ve prospěch obyvatel a návštěvníků,

obcí, neziskových organizací, drobných
podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí
v tomto regionu. MAS tedy sdružuje
živnostníky, podnikatele v zemědělství,
firmy, neziskové organizace a subjekty
místní veřejné správy a státní správy
z vymezeného území působnosti.
Území MAS se nachází na území
dvou sousedních jihočeských okresů
(Strakonice a Písek), které pomyslně
objímá od severu až po jihozápad město Písek a sahá až na hranice okresů
České Budějovice a Prachatice. Centry
oblasti jsou města Vodňany a Protivín.
Území MAS zaujímá cca 524 km 2
a žije zde kolem 22 tisíc obyvatel. Původní působnost MAS byla zaměřena
především na území Blanicko-otavského regionu, během první poloviny roku
2007 bylo území MAS rozšířeno o území svazku obcí mezi Vltavou a Otavou.
Jižní část území MAS je dlouhodobě
vnímána především jako zemědělská
oblast s rozvinutým rybníkářstvím.
V průběhu minulého století se zde rozvinul průmysl se zaměřením na zpracovatelské činnosti (lehké strojírenství,
potravinářství, textilní výroba, dřevo-

zpracující průmysl a truhlářská výroba,
cihlářská výroba).
Severní část území má také zemědělský charakter, avšak je to především
turisticky atraktivní oblast středního
Povltaví, vhodná zejména pro letní rekreaci, vodní sporty, cykloturistiku
a návštěvu památek. Zemědělství je
dosud významným odvětvím, ale přesouvá se z výhradně produkční funkce
zemědělství k zemědělství multifunkčnímu, údržbě krajiny a rozvoji cestovního ruchu.
Pro území je charakteristické kvalitní životní prostředí - jedná se o region
s relativně čistým a nenarušeným prostředím, bez ekologických zátěží. Významné je také bohaté historické a kulturní dědictví, neboť se nachází velké
množství historicky a kulturně cenných objektů (hrady, zámky, tvrze, sakrální památky aj.).
MAS iniciuje přípravu společných
rozvojových projektů a aktivit založených na iniciaci zdola s využitím principů LEADER, připravuje záměry
do programů Leader a dalších grantových či dotačních programů. V rámci
doplňkové činnosti se MAS věnuje odbornému poradenství k přípravě projektů financovaných z dotačních programů
včetně zpracování žádostí o dotaci pro
subjekty působící v regionu.

MAS Střední Povltaví
Střední Povltaví
leží na severovýchodním okraji Jihočeského kraje,
vzdušnou čarou je
vzdáleno zhruba
80 km od Prahy, 60 km od Českých Budějovic, 25 km od Písku a 20 km od Tábora. Z hlediska nadřazené sídelní
struktury se tento region nachází v jistém „vakuu“, daném relativně velkou
vzdálenosti větších center. Proto se
o nadregionální vliv na dané území
do jisté míry dělí Písek s Táborem
a současně se značně zvýrazňuje centrální úloha města Milevska.
Místní akční skupina Střední Povltaví, která je občanským sdružením,
vznikla v roce 2005 za účelem posílení
rozvoje venkova ve Středním Povltaví.
V současné době má MAS 16 členů –
Svazek obcí Milevska, 13 podnikatelských subjektů a 2 nestátní neziskové

organizace. Zaujímá území o rozloze
352 km2, na kterém se nachází 25 obcí
(z toho 1 město a 1 městys). Toto území
je totožné s územím Svazku obcí Milevska. Na území MAS žije asi 18 400
obyvatel.
Mezi dlouhodobé cíle sdružení patří
zlepšení a udržení kvalitních životních
podmínek ve Středním Povltaví, dosažení ekologické, sociální i ekonomické
udržitelnosti mikroregionu, ochrana
nejvýznamnějších hodnot na území
mikroregionu (zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství,
zdravé životní prostředí, zemědělství),
posilování místního partnerství, podpora rozvoje občanských iniciativ,
podpora malého a středního podnikání, zemědělství, bydlení, využití volného času, rozvoje turistického ruchu,
informatiky atd. Projekt zavedení regionální značky se více či méně dotýká
všech oblastí působení MAS.

MAS Svazku
obcí
Blatenska

Operačního programu Rozvoj venkova
a multifunkčního zemědělství.
Území Svazku obcí Blatenska pokrývá region Blatensko. Nachází se severozápadně od Strakonic (dříve spadal
pod strakonický okres) a sousedí s Plzeňským a Středočeským krajem. Administrativně je území vymezeno jako
32 obcí a měst s celkovou rozlohou 342
km2 a 15 970 obyvateli.
Cílem místní akční skupiny je přispět ke zvýšení atraktivity území, posílení lokálního patriotismu, zlepšení
sociálně kulturního zázemí, zpracování koncepce rozvoje území, podpory
spolupráce, partnerství a vzdělávání.
Strategický plán se zaměřuje na zachování a rozvoj řemeslných tradic a podnikání, podporu aktivit pro cestovní
ruch, obnovu a rozvoj vesnice, občanskou vybavenost a služby a přenos informací a vzdělávání.

MAS
Brána
Písecka

Vypracování společné rozvojové
strategie sdruženého území, podpora
praktického osvojení schopností a podpora zapojení veřejnosti do spolupráce
při řešení problematiky regionu bylo
podpořeno v rámci opatření 2.1.4 c)

Místní akční skupina MAS Brána Písecka vznikla ve formě občanského
sdružení ke dni 16. 11. 2006. Iniciátorem byl Dobrovolný svazek obcí severního Písecka, který se otevřel spolupráci s podnikatelskými subjekty
a neziskovými organizacemi regionu.
Území, na kterém MAS působí, je proto totožné s územím Dobrovolného
svazku obcí severního Písecka. Zaujímá katastrální území 2 měst a 24 obcí
o celkové rozloze 370 km2. Region má
čistě venkovský charakter s nízkou
hustotou osídlení, v současné době
v něm žije 10 425 obyvatel. Místní
akční skupina má celkem 22 členů.
MAS Brána Písecka nebyla podpořena dotačními prostředky z programu
LEADER k realizaci svého Strategického plánu pro období 2007–2013.
V současnosti je naše činnost zaměřena
na projekty spolupráce s ostatními
MAS. Aktivně spolupracuje také
s Dobrovolným svazkem obcí severního Písecka při pořádání tradičních cykloakcí a tvorbě turistických průvodců.
V nejbližší budoucnosti bude činnost
MAS zaměřena na především na přípravu na další programové období
2014–2020. MAS Brána Písecka se rovněž aktivně zapojila do projektu zavedení regionální značky.

řemeslné cechy zaměřené zejména
na výrobu zboží dnes definovaného
jako spotřební.
Z cechů, jejichž hlavní výrobní komoditou byly potraviny, můžeme jmenovat mlynáře a krupaře, řezníky
a uzenáře, rybníkáře či rybniční rybáře, mlékaře, cukráře, hospodské,
hokynáře, včelaře, výrobce lihovin,
sladovníky, právovárečníky, v poz-

dějších letech pak sodovkáře a mnoho
dalších.
Z cechů zaměřených svou povahou
na výrobu či služby stojí za zmínku
kováři a podkováři, koláři, bednáři,
truhláři, dráteníci, sklenáři, cínaři,
malíři, kotláři, hrnčíři, zlatníci a pozlacovači, hodináři, knihaři, kartáři,
dýmkaři, uhlíři, výrobci dřevěného
pokračování na straně 16

Hlavním cílem a základní vizí při zakládání obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska bylo
založení místní akční skupiny a příprava území, které pokrývá, tedy mikroregion Blatensko, na realizaci společných projektů a aktivit založených
na iniciaci zdola s využitím principů
LEADER.

Tradiční řemesla a zemědělství na Prácheňsku
Rozvoj řemesel
Dějiny řemesel na území bývalého
Prácheňského kraje sahají hluboko
do středověku. Protože však pisatelé
dobových písemností považovali
za významnější spíše střídání panovníků na trůnu, války, zprávy z cizích
zemí, přírodní katastrofy a podobně,
zachovalo se právě o řemeslech poměrně málo archivních pramenů z nejstarších dob. Ty se pak týkají především
stavovského a oborového sdružování
řemeslníků.
V důsledku rozvoje řemesel, a to již
v raném středověku, přichází u řemeslníků a výrobců potřeba se zejména
v městských aglomeracích sdružovat
do cechů ze strachu před konkurencí
a za účelem stanovování a držení cen.
Vznik prvních cechů pozorujeme již
v patnáctém století, kdy roku 1482
vzniká ve Strakonicích cech rukavič-

kářů, krejčích a punčochářů. Roku
1557 pak vzniká cech řezníků, 1637
cech soukeníků a roku 1769 cech zedníků, kameníků a tesařů. Z Písku se
informace o zakládání cechů nedochovaly, přetrval až zápis z roku 1790,
který uvádí již déle existující cechy
s počtem řemeslníků (35 soukeníků,
21 cajkářů, 19 tkalců, 15 koželuhů,
13 punčochářů, 7 barvířů).

Většina cechů byla napříč celým
Prácheňskem stejná, pouze v těsné
blízkosti Otavy a Vltavy v rámci území Práchně se můžeme setkat s řemesly vztahujícími se k vodě; mezi jejich
představitele patřili hamerníci, říční
rybáři a voraři. Z dalších můžeme
uvést provozovatele říční plavby a s ní
spojené speciálně zaměřené tesaře
a výrobce houžví. Nezbytní byli pak ti,
kdo zajišťovali dozor a údržbu říčních
cest. Přímo na tyto profese se vázal
provoz plaveckých hospod a doprava
prázdných lodí zpět proti proudu řeky.
Na celém území Práchně se pak setkáváme stále se stejnými řemeslnými
cechy, jako jsou koželuzi, jircháři, soukeníci a postřihovači, cajkáři, tkalci,
punčocháři, barvíři, provazníci, ševci,
krejčí, punčocháři, rukavičkáři, čepičkáři, kloboučníci, cvočkaři, flusárníci,
provazníci, valchaři, papírníci a další
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Prácheňský kaleidoskop
Ve dnech 30. září a 1. října 2010 proběhly první semináře k projektu „Zavedení regionální značky Prácheňsko“. Tím se začala zavádět značka
na území Blatenska, Písecka, Strakonicka a Vodňanska, tedy v regionech
pěti spolupracujících místních akčních
skupin: MAS LAG Strakonicko, MAS
Svazku obcí Blatenska, MAS Vodňanská ryba, MAS Brána Písecka a MAS
Střední Povltaví.

Tradiční řemesla
a zemědělství
na Prácheňsku
pokračování ze strany 15
nádobí a náčiní, voskáři, hřebenáři,
nožíři, soustružníci, košíkáři, řezbáři,
čalouníci, výrobci hudebních nástrojů,
kartáčníci, holiči, mydláři, řemenáři,
formani, dřeváčníci, traﬁkanti a další.
Mezi cechy zaměřené na stavby patřili zejména zedníci, tesaři, kameníci,
cihláři, klempíři, truhláři, zámečníci,
kamnáři, pokrývači a šindeláři.
Dále se na území Práchně vyskytovala řemesla a následně pak i cechy vázané z důvodů řemeslné tradice nebo
přírodních podmínek na určité místo.
Za mnohé můžeme uvést těžbu zlata,
která byla vázána na pootavská rýžoviště (Písek, Pracejovice, Strakonice,
Štěkeň), na rýžoviště podél Závišínského potoka mezi Bělčicemi a Blatnou
a na hlubinné zlatodoly v oblasti Kasejovic, Lnář a Újezdce u Bělčic.
Mezi další „endemická“ řemesla
v rámci Práchně řadíme ruční papírnu
na Otavě v Jistci, punčochářské
a fezařské manufaktury v Písku
a ve Strakonicích, kameníky na Blatensku (vázáni na výskyt žuly), růžařství
v Blatné, krajkáře ze Sedlice (Sedlická
krajka s více než čtyři sta let starou historií), rybniční rybářství zejména
ve Lnářích, Blatné a Vodňanech, výrobu dřevěných loutek v Miroticích, v pošumavské části Práchně to bylo sklářství a betlemářství, v Kasejovicích pak
výšivkářství (zde bylo dokonce v roce
1913 založeno družstvo na zvelebení
výšivkářského průmyslu), ovocnářství
v Červené nad Vltavou a ve Lhenicích
a Chelčicích, kde si udrželo tradici také
dodnes. Specializované pak bylo také
sirkařství v Sušici, ačkoliv tato profese
byla zpočátku rozšířena po celé Práchni. Další řemeslnou tradicí – dnes již
v podstatě zaniklou – byla na Práchni
výroba hudebních nástrojů, zejména
dud, neboť venkovští hudebníci si je
kupovali v jiných regionech, pouze
když nenalezli vhodného řemeslníka
ve svém okolí. To se týká období před
rozšířením tovární výroby, která hudební nástroje výrazně zlevnila a učinila je dostupnějšími.
Pokud si pořadatel hudební produkce (svatby, pohřby, vesnické zábavy
atd.) nenašel muzikanty ve svém sou-

sedství, a zároveň si nemohl zaplatit
kapelu z daleka, býval k podobným
událostem ještě v polovině 19. století
zpravidla zván dudák, který hudbou
a zpěvem nahradil celý soubor.
O výrobě dud na Práchni najdeme
četné doklady ve sbírkách a expozicích
Muzea Středního Pootaví ve Strakonicích. O mezinárodní dudáckou spolupráci má zásluhu tradiční Mezinárodní
dudácký festival ve Strakonicích, který
se koná ve dvouletých intervalech.
Právě se Strakonicemi bývá dudáctví
nejčastěji spojováno, ale tento nástroj
a druh hudby se týkal celého Prácheňska. Podle jedné nepříliš známé, ale zajímavé teorie byl předobrazem pověstného Švandy z dramatu Josefa Kajetána
Tyla Strakonický dudák po celém kraji
proslulý dudák jménem Čert, původem
ze Zlivic.

Na základě návrhů vzešlých přímo
ze seminářů byl pro značku vybrán
motiv hradu Prácheň v kopcovité krajině zpracovaný ve třech odstínech olivově zelené barvy. Značka byla zaregistrována na úřadu průmyslového
vlastnictví a je na ni vydána ochranná
známka.
Certifikační komise se sešla poprvé
na konci března 2011, aby udělila
(v rámci celostátní Asociace regionál-

Zemědělská činnost
na Prácheňsku
Z řemesel souvisejících přímo se zemědělskou (zejména pak rostlinnou)
výrobou nenajdeme zřejmě žádné, které bychom již neuvedli. V Práchni se
zemědělci zabývali pěstováním standardních plodin, jako byly obiloviny,
luštěniny, později samozřejmě brambory a pícniny. Nejsou zde zásadnější
rozdíly napříč celým územím a také se
zde nevyskytuje žádná významnější
odlišnost v pěstování specializovaných
druhů, jako je např. vinná réva, cukrová řepa či speciální druhy ovoce.
Samostatnou kapitolu v rámci Práchně tvoří chov hospodářských zvířat.
Ve Volyni a jejím okolí měl významnou tradici chov holubů. Dokonce se
na území Práchně podařilo vyšlechtit
druh Prácheňský káník. Hřebčinec
v Písku, založený za vlády Františka
Josefa, byl vyhlášeným chovatelem
a šlechtitelem Českého teplokrevníka.
Dodnes je zde vedena hlavní i vedlejší
plemenná kniha tohoto plemene.
V Písku se pak pravidelně konaly
a dodnes konají svody klisen. V polovině 19. století bylo v Přešticích vyšlechtěno tzv. Přeštické černostrakaté
prase, které určilo chovný ráz většiny
plemen prasat šlechtěných a chovaných
v budoucnu. Svody hovězího dobytka
se pak pravidelně pořádaly od konce
18. století v Mirovicích a v Milevsku.
Také se v Práchni udržela linie české
bílé husy, která je dodnes chována
v Přeštěnicích u Milevska.
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ních značek rekordní počet) 37 certifi kátů pro řemeslné a umělecké výrobky, potraviny a přírodní produkty.
Květnové předávání certifi kátů bylo
spojeno s první oficiální prezentací
držitelů značky na Strakonickém hradě, a to za účasti strakonického místostarosty Ing. Pavla Pavla a hejtmana
jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly.
Ještě před letními prázdninami 2011
bylo certifikováno dalších 21 výrobků
z nejrůznějších oborů. Spolu s výrobci

oceněným v prvním kole certifikace se
představili na první samostatné akci
značky PRÁCHEŇSKO regionální
produkt®. Prácheňská neděle 11. září
2011 přilákala na prosluněné nádvoří
Strakonického hradu spoustu návštěvníků, kteří se mohli potěšit kulturním
programem čerpajícím z prácheňského folkloru a nadšení místních souborů, ale především poprvé obdivovat
12 dřevěných stánků ve stylu selského baroka.

V průběhu podzimu přišla na řadu
také certifikace restaurací a ubytovacích zařízení. Ač nebylo jednoduché vyhovět přísným kritériím udělení značky, našlo se v prvním kole osm
a ve druhém kole čtyři zařízení, která
si značku zaslouží.
Certifi kace pak pokračovala hodnocením dalších výrobců, kteří dále
navýšili celkové počty reprezentantů
Prácheňska. Co do počtu udělených
certifikátů se značka PRÁCHEŇSKO
regionální produkt ® dostala hned
v prvním roce na druhé místo v celé
Asociaci regionálních značek a téměř
dohnala sousední Šumavu.

Na jaře 2012 se certifikáty předávaly opět na Strakonickém hradě s doprovodným velikonoční jarmarkem,
na němž přirozeně dostaly velký prostor například kraslice.
Vedle speciálních prezentací je prácheňskou značku vidět na mnoha trzích a jarmarcích v regionu – třeba
v Radomyšli nebo v Blatné, kde se
na jaře 2012 představila opět ve svých
reprezentativních stáncích.

Značka se stihla etablovat i mimo
své vlastní území – pravidelně se
s oceněnými produkty mohou setkat
například návštěvníci mezinárodní
výstavy Země Živitelka v Českých
Budějovicích. Veliký prostor dostává
i společném festivalu všech regionálních značek Kampský krajáč v Praze
na Kampě.
Pozoruhodná je i dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery,
zejména z Rakouska. Regionální produkty tak mohli obdivovat a nakupo-

vat zákazníci na adventních trzích
v Gramastettenu a především v Muzeu lidového nábytku v Hirschbachu, kde po celý adventní čas roku
2011 probíhala prodejní výstava a víkendové předvádění krajkářské techniky v podání krajkářek ze Sedlice.
Velký obdiv sklidila práce šikovných rukou z Prácheňska také na velikonoční výstavě kraslic na zámku v rakouském Ennsu, kde se představily
hned dvě autorky originálních kraslic.

Koordinátoři značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt®
MAS LAG Strakonicko, o.s.

Palackého náměstí 1090
386 01 Strakonice
www.strakonicko.net
e-mail: prachensko.st@seznam.cz
Iva Chládková, tel.: +420 722 546 374

MAS Brána Písecka, o.s.

Čížová 127
398 31 Čížová
www.masbranapisecka.cz
Roman Čarek, tel.: +420 602 113 600

MAS Střední Povltaví, o.s.
Kovářov 63
398 55 Kovářov
www.masstrednipovltavi.cz
Ing. Klára Tesařová
tel. +420 725 552 287

MAS Vodňanská ryba, o.s.
nám. Svobody 18
389 01 Vodňany

www.vodnanskaryba.eu
PhDr. Alena Cepáková
tel.: +420 602 373 536

MAS Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

Na Tržišti 727
388 01 Blatná
www.blatensko.cz/mas
Tereza Ptáčníková, tel.: +420 602 400 140

I Vaše produkty si zaslouží značku
PRÁCHEŇSKO regionální produkt®
Vyrábíte, hospodaříte, nebo tvoříte na Prácheňsku?
Jste hrdí na původ svých produktů či výtvorů, na jejich
kvalitu a jedinečnost?
Chcete pomoci s jejich zviditelněním?
Vše o regionální značce PRÁCHEŇSKO regionální produkt® a podmínkách jejího získání
naleznete na www.regionalni-znacky/prachensko nebo přímo u koordinátorky značky.
Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace a poradíme, jak postupovat.
Regionální koordinátorka: Iva Chládková, tel.: 722 546 374, e-mail: prachensko.st@seznam.cz

