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Beskydy
Pod spadanými listy objevte kouzlo Beskyd. Při slunečních paprscích babího léta se
nechte okouzlit územím protkaným turistickými trasami a cyklostezkami. Prozkoumejte krásy beskydského podzimu a poznejte lokální výrobce na jedné z našich akcí!

Beskydy originální produkt realizuje projekt se značkami Opavské
Slezsko a Górolsko Swoboda na zviditelnění regionálních značek v rámci
Moravskoslezského kraje. Vyvrcholení akce bylo 8. 10. 2022 v Národním
zemědělském muzeu v Ostravě, kde proběhl Moravskoslezský jarmark.
Zde jsme se společně podívali na tvorbu našich držitelů a ochutnali
i lokální výrobky.

Na podzimní víkend si naplánujte pobyt v agropenzionu Domeček u oveček pana Nováka v Těrlicku. Jedná se
o malebnou chalupu, ze které je možné vyjíždět na zajímavé
výlety. Na svých webových stránkách naleznete množství
tipů na výlety a v rámci ubytování objevíte i některé regionální produkty, které pan Novák nabízí.
domecek-u-ovecek.penzion.cz

Akce v regionu
6. 11. Den zdraví, obec Tichá
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Brněnsko
Podzim patří jistojistě mezi nejkrásnější roční období na Moravě, ne nadarmo se
u nás říká, že existují právě 4 – jaro, léto, burčák, zima. A tak přijměte pozvání
k našim certifikovaným právě na burčák, který je letos obzvláště vydařený.
BRNĚNSKO originální produkt se 11.–12. června
představil se svým stánkem v rámci
Pohořelických slavností.
Mohli jste nás potkat v prostorách zimní zahrady
v Komunitním centru Pfann, kde jsme prezentovali
výrobky a potraviny certifikované regionální značkou
BRNĚNSKO originální produkt. Ochutnat jste u nás
mohli uzeniny od pana Jůzy z Březiny, sýry od paní
Kropáčkové z ekofarmy Nelepeč, vinné želé z vinařství Válkovi a medovinu od pana Kříže z Nosislavi,
nakládané višně a kdoulový sýr od Chuti Moravy
z Dolních Heršpic a nakonec i vinné želé a mošt
z vinařství u Křížů z Viničných Šumic. Certifikovaných
produktů jste však mohli spatřit mnohem více. Od
vín a sirupů až po řemeslné výrobky či oděvy. Za
zmínku však stojí především dva nové přírůstky
přímo z území MAS, kterými jsou domácí těstoviny
Cellesta od paní Hradecké z Bratčic a Lili pralinky od
paní Geisselreiterové přímo z Pohořelic.
Máme radost, že jsme měli příležitost představit svou
činnost na veřejnosti a setkat se s některými z Vás.
Těšíme se na Vás zase příští rok na Pohořelických
slavnostech a doufáme, že se nám do té doby podaří
v Pohořelicích zorganizovat také i farmářské trhy,
kde byste se mohli seznámit nejen s certifikovanými
výrobky, ale i s jejich výrobci.
Za MAS Podbrněnsko Anna Kalandrová
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Broumovsko
Podzimní procházka regionem Broumovsko stojí za to. Ranní mlhy či neuvěřitelné východy a západy slunce vás naprosto okouzlí. Skalní města, skvěle
značené turistické cesty a otevřená muzea – to vše tu čeká na vás...

Pohádkové Broumovsko
Seznamte se s dětskými příběhy Evy Kroupové. Příběhy jsou
zasazené do broumovské krajiny, a tak procházky budou ještě
zajímavější. Už jste se někdy vydali na plavbu korábem po mlžném vřesovišti hradu Skály? Či jste stopovali vlčí mláďata v Javořích horách, tančili tango pod příhraniční lípou nebo provázeli
odvážné bratrstvo klouzků na dračí výpravu k pískovcové Koruně?
Pohádky z broumovského dolíku
Pojďte spolu s vašimi dětmi zažít tato dobrodružství ve skrytém
regionu Broumovska, usazeném v malebné kotlině na česko-polské
hranici. Soubor čtrnácti pohádkových příběhů vám všem jistě
vykouzlí spokojené dolíčky na tvářích… Celou knihu doplňuje
zpěvník s CD.

Za kovářem Ondřejem
Zveme vás k Ondřejovi a Alence do Šonova. Kovář Ondřej toto řemeslo studoval na
střední škole a vždy snil o vlastní kovárně. Sen se mu splnil. Pokud na Broumovsko
zavítáte, zavolejte mu. Rád vám vše ukáže.
www.alchifer.cz
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Lom Rožmitál
Cestou se zastavte v lomu Rožmitál, kde zajímavou nádhernou naučnou
stezku. Naučná stezka představuje ekologickou obnovu území po těžbě,
geologickou stavbu a vývoj pohraniční části východočeského regionu.
Cestou lze pozorovat těžební práce v lomu a zároveň obdivovat krajinu
Broumovska. Lom Rožmitál je založen ve vulkanických horninách sopek,
které byly aktivní přibližně před 300 miliony let.

Klášter Broumov
Navštivte Interaktivní prohlídky písárny
spojené s prohlídkou klášterní knihovny
se vzácně dochovaným knižním fondem.
Vezměte děti a přijďte se s námi ponořit
do práce mnišských písařů.
Každou sobotu od 10 hodin v klášteře Broumov. V klášterní kavárně Dientzenhofer si
nezapomeňte dát výbornou kávu od Volkafe
a Benediktinské oplatky.
www.klasterbroumov.cz

Podzimní sázení
Podzim je to nejlepší roční období k sadbě trvalek.
Doporučujeme zasadit čechravu a hvozdík. Udržujte
je ve vlhké půdě, než zem zcela zamrzne. Kořeny tak
budou připraveny k růstu. Přes zimu budou květiny
odpočívat. Můžete je zazimovat vrstvou z mulče. Tu
stačí rovnoměrně navrstvit do tloušťky 7-9 cm. Na
jaře pak krásně ozdobí vaši zahrádku.

Broumovské diskuse – konference, která nespěchá
Diskusní setkání zajímavých osobností je konferencí, která
otevírá důležitá témata naší společnosti. Je určena všem, kteří
cítí spoluzodpovědnost za svět, ve kterém žijeme.
Tématem 9. Broumovských diskusí je Solidarita a sounáležitost – témata, který jsou v současnosti více než aktuální.
Diskutovat o nich bude řada významných hostů v několika
panelech, jež moderují známí moderátoři jako je Světlana
Witovská, Michael Rozsypal, Daniela Brůhová či Martina
Mašková.
Začátek: 2. 11. 2022
Konec: 5. 11. 2022
Lokalita: Klášter Broumov
Místo: Multifunkční sál Dřevník
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České středohoří
Podzim v Českém středohoří patří sklizním ovoce a vína. V sadech úrodné
Zahrady Čech to voní jablky, hruškami a švestkami, na vinicích se sbírá vinná
réva, moštuje se, popíjí burčák a probíhají vinobraní. V říjnu mají otevřeno ještě
všechny hrady a zámky, o víkendu stále plují výletní lodě po Labi a v listopadu
se již vše připravuje k zimnímu odpočinku.

Stoprocentní jablečný mošt z místního ovoce a vynikající
cidery z divokého Severu značky Kauboy získaly během
zářijové výstavy Zahrada Čech ocenění i Regionální potravina
Ústeckého kraje v kategorii alkoholické a nealkoholické
nápoje. Mezi certifikovanými na poli regionálních značek
patří k nováčkům, a velmi se jim daří.
www.kauboy.cz

Pokud jste již ochutnali zemské červené víno Fratava
z Lobwizckého zámeckého vinařství, tak zkuste jejich
pozdní sběr s přívlastkem. Červené víno je pro podzim
ideální.
www.lobkowicz.cz/vinarstvi

Podzimní výlety
Za pořádnou turistikou vás zveme na Sedlo, čtvrtou nejvyšší
horu Českého středohoří, v barvách podzimu. Cestou zkuste
zaklepat na dveře keramické dílny Alenky Šumové v Levíně.
Ráda vás pustí i do své minigalerie VZADU.
www.keramikasumo.cz

Pro trochu relaxu zajeďte do usedlosti Dvůr Perlová voda.
Nechte se hýčkat v jejich wellness a určitě ochutnejte místní
pivo Lanýž s Hazmburkem na etiketě.
www.dvurperlovavoda.cz
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Od října do prosince chystá ve vybraných termínech (Dušičky,
Advent) zajímavé podzimní akce Levandulová zahrada Anette
v Klapém.
Pomáhají také s výsadbou podzimních dekorací do zahrad
i na balkon.
www.facebook.com/levandulovazahrada

Otevřené vinné sklepy na Podřipsku - 12. 11.
Vinařská akce je závěrečnou třešinkou na dortu podzimních akcí s vinařskou tematikou. Nabídne ochutnávky vín z produkce vinařů z Podřipska, povídání
o jejich řemeslu, nahlédnutí do sklepa i regionální
občerstvení. Mezi jednotlivými stanovišti budou jezdit kyvadlově vínobusy. Každý milovník vína obdrží
skleničku s nosičkou.
www.kulturaroudnice.cz

Den českých řemesel s T. G. Masarykem - 28. 10.
Každoročně se v historickém Úštěku koná na Den české
státnosti 28. října jedna z největších stylových oslav
první republiky. Akci provází bohatý program a velkolepý
řemeslný trh.
www.stredohori.cz
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Českosaské Švýcarsko
České Švýcarsko postihl v létě ničivý požár. Přesto je tu stále řada míst, která
zůstala požárem nedotčená a stojí za to je na podzim navštívit!
CENTRUM AROMATERAPIE NOBILIS TILIA
Nobilis Tilia je česká společnost se sídlem ve
Vlčí Hoře, v malebném prostředí Národního
parku České Švýcarsko. Již od roku 1994 se
zabývá vlastním vývojem a výrobou přírodní
aromaterapeutické kosmetiky pro celou
rodinu. Při výrobě používá v nejvyšší možné
míře suroviny z ekologického zemědělství,
jako jsou rostlinné oleje lisované za studena nebo voňavé éterické oleje ze všech
koutů světa. Produkty Nobilis Tilia nesou
certifikaci CPK a CPK BIO, čímž garantují
nejvyšší možnou kvalitu.
Přijměte pozvání do Návštěvnického centra
ve Vlčí Hoře a objevte svět vůní… Nechte se
nalákat jedinečnou přírodní kosmetikou
s vůní éterických olejů do prodejny Nobilis Tilia, kde si vše můžete vyzkoušet na
vlastní kůži. S výběrem produktů přesně
pro vás pomůžou usměvavé odbornice,
které poradí, vysvětlí, doporučí. U růžového
stolečku si můžete namíchat svůj osobní
harmonizační parfém.

V Bylinkové čajovně si vychutnejte voňavé
bylinkové čaje, vynikající čerstvě mletou
kávu a domácí dobroty. Z čajovny se vydejte
na terasu, která je propojena se zahradou
a je volně přístupná po celý rok. Vlčihorská
zahrada je plná vůní aromatických a léčivých
rostlin. Seznamte se s jejich jmény a účinky,
nebo jen zůstaňte a relaxujte. Zahrada je
založena na biodynamických a permakulturních principech, a každý rok v červnu
skýtá prostor pro Svatojánské slavnosti
bylin, které najdete také jako certifikovaný
zážitek Českého Švýcarska.
Certifikát značky Českosaské Švýcarsko
regionální produkt získaly tyto výrobky:
čaj Vlčihorská zahrádka, Směs éterických
olejů Vlčihorská, Třezalkový olej, 4 výrobky
z lipové detoxikační péče: Čistící balzám
Tilia, Projasňující krém Tilia, Detoxikační
maska Tilia, Zpevňující mléko Tilia.
www.nobilis.cz

MÝDLÁRNA RUBENS
Mýdlárna Rubens je ryze česká rodinná firma sídlící v krásném
prostředí Českého Švýcarska v obci Růžová. Od roku 2003 ručně
vyrábí bylinková mýdla a další produkty ze 100 % přírodních
látek vlastní rodinnou originální recepturou. Snaží se navázat
na osvědčený způsob výroby kvalitního mýdla a na tradice,
které byly bohužel zpřetrhány a zatracovány po druhé světové
válce s rozmachem chemického průmyslu.
Při výrobě používají převážně byliny pocházející z Česka
a pečlivě vybírají ty, jejichž přínosem jsou léčebné účinky
při vnějším použití.
Majitelé v areálu mýdlárny nabízí také komentované prohlídky
a ukázky výroby mýdel, dále také zážitkové programy pro
děti i dospělé, například tzv. chodníky naboso, procházející
bylinkovou zahradou.
www.mydlarnarubens.cz
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Górolsko Swoboda
Léto už je za námi a na řadě je barevný podzim. Vychutnejte si barvy podzimu
v Mikroregionu Górolsko Swoboda!
JABLUNKOVSKÁ KERAMIKA – KURZY A WORKSHOPY
Od dubna letošního roku je možné v prostorách ateliéru Jablunkovské keramiky navštěvovat jak dlouhodobé keramické kurzy,
tak individuální lekce točení na hrnčířském kruhu.
„Z důvodu zájmu a častých dotazů, zda takové kurzy pořádám, se
myšlenky rodily, avšak k realizaci potřebovaly svůj čas. Původní
ateliér byl na takový počin příliš malý… Naskytla se však příležitost
prostory rozšířit a vzniklo tak příjemné místo k setkávání nadšenců
hlíny a hrnčířství.
Zatím tvoříme dvakrát týdně, vždy v úterý a čtvrtek. Kapacita je
maximálně 5 osob v dílně, aby se zachoval komfortní prostor pro
práci a také můj individuální přístup a čas věnovat se každému,
jak potřebuje. Kurz je určen dospělým, v trvání deset lekcí po
třech hodinách. Náplň kurzu určují účastníci sami. Vždy je připraven jeden ukázkový projekt, většinou však kurzisté přicházejí
s vlastním návrhem, co by chtěli tvořit. Mimo tyto dlouhodobé
kurzy jsou v nabídce také individuální lekce točení na hrnčířském
kruhu. Ty jsou často využívány například jako netradiční dárek
k narozeninám. Tyto lekce jsou určeny dospělým i dětem, kteří
už nějakou zkušenost s točením mají i naprostým začátečníkům,
které láká si práci na hrnčířském kruhu vyzkoušet. Oblíbená je
i možnost víkendového kurzu, kdy se intenzivně tvoří „od rána do
večera“ celý víkend a je pak možnost si za čas, po prvním výpalu,

výrobky přijít naglazovat. Jinak výrobky po dohodě opatřím
glazurou já, vypálím a zasílám poštou.
Nápadů je hodně, času na vše bohužel už méně. Přesto připravuji
na zimu další tematické večery s keramikou, kdy bude možné si
přijít namalovat vlastní hrnek, či vyřezat lampičku. Je příjemné
vnímat zájem o řemeslo a zároveň společně oživovat hrnčířskou
tradici, která má v Jablunkově tak hluboké kořeny…“
Ivona Davidová
www.facebook.com/ivona.davidova333

Úžitkové výrobky z drôtu
„V období koronavírusu som sa začal viac venovať výrobe produktov, ktoré
sú kombináciou dreva a drôtu. Už v minulosti som vyrábal kríže a bicykle na
drevených podstavcoch. V súčastnosti k tomu pribudli obrazy, hodiny, kočiariky,
svietniky a vešiaky – všetko kombinované najmä so smrekovým drevom.
Postup výroby obrazu: Drevo si opracujem, povrchovo upravím opaľovaním
ohňom, následne navoskujem. Rohy obrazov dozdobujem kovaním, kováčskými
klincami aj vlastnými drôtenými elementami. Plastický výtvor napr. srdce je
vyrobené z pozinkovaného drôtu. Hotový výrobok je potom povrchovo upravený
pokovovaním – pochrómovaním. Srdce je pripevnené na drôtenú mriežku
v čiernej farbe. Celý výtvor je zozadu prekrytý čiernym sololitom.
V hlave mám ešte veľa nápadov, ale nakoľko teraz chodím na rôzne folklórne
festivaly a jarmoky, tak ich realizáciu budem musieť presunúť na zimné obdobie.“
Robert Honzák
www.drotaria.sk

www.regionalni-znacky.cz
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Z mikroregionu Góroslko Swoboda – Schanz schnaps
Historické opevnění Šance v Mostech u Jablunkova dává do minulosti nahlédnout také
prostřednictvím oblíbeného pití vybranců,
známým také jako Schanz schnaps.
Podle nařízení kněžny Lukrécie Alžběty byl ve
40. letech 17. století vybrán do zbraně každý
šestý poddaný, aby sloužil na Velké šanci a celých
Jablunkovských šancích. Koncem 17. století se
z vybranců staly samostatné polovojenské útvary
s pravidelným žoldem, které sloužily nejen při
nezbytné obraně hranic v případě napadení,
ale měly také hlídat hranici proti pašerákům
a případným slovenským osadníkům, kteří by

si chtěli příhraniční lesy či pastviny přisvojit.
Vybranci se při své službě na šancích museli
řídit poměrně přísnými instrukcemi o jejichž
dodržování dbali jejich velitelé. Nesměli
například propít či jinak promarnit svůj žold.
Nesměli činit jakékoliv nepřístojnosti vůči Bohu
a katolickému náboženství. A minimálně jednou
týdně museli absolvovat vojenský výcvik. Schanz
schnaps – oblíbené pití vybranců – bylo tedy spíše
svátečním nápojem a jak říkáme na Těšínském
Slezsku „lykarstwem“.
Dawid Czyž

Jak vznikla lokální značka pszczynského regionu
Vytvoření značky kvality pro výrobky z okresu Pszczyna bylo společnou iniciativou
místostarosty města Pszczyny, Damiana Cieszewského a předsedy Sdružení
milovníků pszczynského regionu (Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej),
Grzegorze Cempury, které inspirovala značka Górolsko Swoboda regionální produkt®, zavedená s velkým úspěchem od roku 2007 na česko-polsko-slovenském
trojmezí, prostřednictvím Izby Regionalnej im. Adama Sikory Místní skupiny
PZKO v Jablunkově.
První setkání zástupců okresu Pszczyna s regionálním koordinátorem značky
Górolsko Swoboda regionální produkt® – odborníkem Leszkem Richterem, proběhlo koncem listopadu roku 2019. Brzy padlo rozhodnutí o vytvoření značky
pszczynského regionu.
V roce 2021 přistoupili zástupci Okresního úřadu v Pszyczyně k realizaci projektu
s názvem „Regionální výrobky – bohatství pohraničí“, který byl spolufinancován
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy v rámci programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko. Ve spolupráci s Leszkem Richterem tak mohla vzniknout lokální
značka pszczynského regionu. Jedná se o značku kvality, která se uděluje produktům
vyrobeným v této oblasti. Musí však splňovat určitá certifikační kritéria. Cílem
tohoto projektu je podpora místního podnikání, propagace hodnot a bohatství
pszczynského regionu, s čímž samozřejmě souvisí i snaha o zvýšení cestovního
ruchu v kraji. Výrobky, označené předmětnou značkou, jsou zárukou vysoké kvality
výrobků, pocházejících z okresu Pszczyna. Logo lokální značky pszczynského
regionu charakterizuje ilustrace růže, jako prvku pszczynské historické výšivky.
K dnešnímu dni proběhla první výzva k podávání přihlášek na schválení Lokální
značky pszczynského regionu, na jejímž základě udělila certifikační komise
kladné hodnocení 26 produktům či skupinám produktů, vyrobených 13 výrobci.
Do této skupiny patřily mj. kozí a kravský sýr, máslo, mléko a jogurty, husí maso
a paštika s husím masem ve sklenici, slezská roláda s kluskami (bramborové
knedlíčky z vařených brambor), červené zelí, kopy pszczynskie (piškotový dezert
se šlehačkou), „chléb z lopaty“, vejce, pszczynské hříbky, odrůdové medy a med
s přídavkem sušených květin, bahno a solanka z goczałkovických zřídel, konopná
mýdla, sáčky s levandulí a ruční výšivka – czepidło (menší trojcípý plátěný šátek,
jako součást kroje).
Katarzyna Góra
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Muzeum na Grapie
Tři kilometry od Istebné, v půvabném městečku
Jaworzynka, na hranici Polska, České republiky
a Slovenska, se nachází Muzeum na Grapie.
Tvůrcem muzea byl již zesnulý Jerzy Rucki, na
jehož odkaz navazuje jeho synovec s rodinou.
Muzeum se nachází ve staré chatě, která se skládá
z předsíně a dvou místností.
V první místnosti jsou k vidění unikátní komínová
kamna. Nad kamny byly vždy sušeny různé bylinky.
Vyráběly se z nich nálevy a tinktury používané na
všechny neduhy, striktně podle receptur předávaných z generace na generaci. Za pozornost stojí
stůl s kamennou deskou a skříň zvaná uolmaris,
ve které jsou krásně naaranžované talíře, misky
a hrníčky. Nepostradatelným prvkem komnaty
horalů byl posvátný kout. V chodbě, která dům
rozdělovala na dvě části, bylo místo pro zemědělské nářadí a v zimě nutné vybavení jako jsou lyže.
Ve druhé místnosti je expozice představující kdysi
běžné lidové řemeslo – tkalcovství. Místnost byla
doplněna horalskými hudebními nástroji. Třetí
komora je věnována zakladateli muzea – Jerzymu
Ruckému.
Druhá expozice je instalována ve stodole ze 30.
let 20. století, jsou zde umístěny různé druhy
zemědělských strojů a zařízení. Najdete zde brány,
pluhy a technicky vyspělejší čističky, sklízecí řezačky, mandl, a také charakteristický prvek polské
venkovské krajiny, kterým kdysi býval žebřinový
vůz.
Kromě stálé expozice muzeum pořádá dočasné
výstavy neprofesionální tvořivosti, výstavy
představující zvyky a rituály související s ročním cyklem, vzdělávací workshopy, při kterých
se prezentují tradiční řemesla a činnosti, jako je
šití horalských krojů, a spřádání vlny.
www.nagrapie.com
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Tradiční perník
Babí léto ukazuje svou přívětivou tvář,
ale ani se nenadějeme a budeme na
internetu nebo mezi přáteli shánět
ten nejlepší recept na vánoční perníčky. Jeden, od Dagmar Lachmanové
z regionu GÓROLSKO SWOBODA,
vám nabídneme už nyní. Co budete
potřebovat?

Pak můžete začít vykrajovat a péct. Uvedené množství těsta vystačí přibližně
na osm plechů.

O pečení Dagmar Lachmanová říká:
„Je to tak trošku alchymie, protože
každá trouba peče jinak. Mám profesionální pečící troubu s regulací vlhkosti
a používám děrované plechy. Peču při
* 1 kg hladké mouky
teplotě 140° C, podle velikosti a tloušťky
* 300 g kvalitního medu
korpusů 12–20 minut. Pokud chci mít
* 200 g moučkového cukru
perníčky jen na jídlo a nechystám se
* 40 g jedlé sody
je malovat, nechám vlhkosti víc, takže
* 40 g perníkového koření
* 4 vejce
jsou velmi měkké. Na ty se ovšem
* 125 g vepřového sádla
malovat nedá, protože na nich glazura
Vejce rozklepněte do odměrky a dolejte špatně schne a osypává se. Proto jsou
vodou do 250 ml. Vše pak v hnětači moje malované perníky sušší, něco je však chcete mít, po splnění jejich
zpracujte na hladké těsto. Zabalené ve jako čajové sušenky. A jako sušenky dekorativní funkce, měkké, stačí je dát
folii je nechejte v chladu odpočinout se také dají lehce ukousnout. Pokud na několik hodin do plastového sáčku
s rozkrojeným jablkem.
jeden až sedm dní.

Čím ekologicky natřít dřevo
Přemýšlíte, čím natřít dřevo, aby to bylo
přírodní, ekologické a pokud možno
i ekonomické? V tom případě nechoďte
do běžných obchodů s barvami. Čím
natírali naši předkové? Možností je více,
ale pro tentokrát zůstaňme u olejových
nátěrů. Ty stále více přicházejí znovu
do módy, ale většina firem vydává za
přírodní, ekologické produkty něco, kde
je oleje jen určitá část, pokud možno co
nejlevnějšího, a zbytek plechovky jsou
zase chemikálie. Atesty nezávadnosti
jim to totiž umožňují.

kombinovat nebo nahradit tungovým
olejem, protože dnešní kyselé deště kladou na nátěry větší nároky než v minulosti. Je to tedy adekvátní přírodní
náhrada lněného oleje používaného
v minulosti i pro nátěry v exteriéru.
Pokud nechceme do nátěru přidávat
žádné chemické přísady, musíme se
smířit s delší dobou schnutí. Lněný olej
je zaschlý po čtrnácti dnech až třech
týdnech, tungový do týdne, někdy i po
třech dnech. Lněný olej je ovšem řidší
a proniká hlouběji do dřeva. Pro rychlejší schnutí se oleje upravují vařením.
Tím se zkrátí doba schnutí, ale olej je
tmavší a hustší. Oleje se mohou kombinovat i s různými pryskyřicemi, ale to
už je větší alchymie. Člověk ovšem získá
kvalitní olejový lak vytvářející lesklý
ochranný film na povrchu.

Přírodních olejů se pro nátěry dřeva
dá využít více, ale nejčastěji se používají vysýchavé oleje. U nás je tradiční
olej lněný, v Asii se využívá zejména
tungový. Ten je tím nejkvalitnějším
olejem pro povrchové úpravy dřeva.
Oba se dnes dají lehce objednat. Pokud
chceme nátěr do interiéru, postačuje Jak si poradit s tím, když chci dřevo
lněný olej, do exteriéru je vhodné jej i barevně upravit? Přidáme anorganický
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pigment. Ten může být buď minerální,
jemně mletý barevný jíl, nebo oxid kovu.
Takovéto pigmenty se opět dají koupit
a můžeme si je přidat do oleje. Pokud
přidáme do 10–15 %, vyrobili jsme si
dnes oblíbenou lazuru, když přidáme
mnohem více, vyrobíme si klasickou,
hustou krycí barvu. Tyto anorganické
pigmenty na rozdíl od moderních,
drahých ropných velmi dobře chrání
dřevo proti UV záření a působí jako
přirozený UV filtr. Taková hustá olejová
barva je to nejlepší pro nátěr starých
oken a dveří na chalupě.
Pokud si netroufáte na výrobu olejových
nátěrů, jsou u nás dodavatelé a výrobci
kvalitních olejových barev i vařených
a surových olejů, které se dají využít.
Člověk se ovšem musí dobře porozhlédnout nebo se s někým zkušeným
poradit.
Bc. Petr Pavlíček
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Jeseníky
Střídání ospalých sychravých dní se vzdalujícími se slunečními paprsky
upozorňuje v jesenických horách i v podhůří na blížící se chladné období. Proto
je zapotřebí se vybavit dobrým oblečením, vitamíny nastřádanými a zakonzervovanými z plodů lesa i zahrad a také zásobami dobrého a výživného jídla.
Medvědí kapary
Můžete vyzkoušet například neobvyklou delikatesu, nakládaná poupata
medvědího česneku ve sladkokyselém nálevu. Nebo také „medvědí
kapary“, jak jim s oblibou říká Martin Vašíček, který stojí za značkou
Dobroty z hor. Příměr ke kaparům je příhodný, co se chuti týče. Ale jde
o poupata medvědího česneku, která se sbírají těsně před rozkvětem.
Následně se nakládají do soli a poté zavařují ve sladkokyselém nálevu.
Výsledná chuť je pak lehce česneková, mírně slaná a díky nálevu sladkokyselá. Využít je můžete do salátů, na jednohubky, do majonéz, těstovin
a pomazánek, popřípadě jen tak na chuť. Výhodou je, že po konzumaci
medvědích kapar nepálí žáha jako u čerstvého česneku.
www.dobrotyzhor.cz

Farma Sedláček
Chybět by vám neměly brambory ani maso. Obojí pořídíte
v malé farmě rodiny Sedláčkových z Leskovce nad Moravicí. Ta
zde hospodaří od první poloviny 20. století. Současný hospodář
Michal Sedláček navázal na rodinnou tradici. Kromě pěstování
brambor chová i hovězí dobytek plemene masný simentál
a normandský skot. Dbá na prvotřídní kvalitu a nechává maso
vyzrát minimálně 14 až 21 dní v chladicí místnosti. Maso je poté
rozbouráno a vakuově zabaleno.
www.farmasedlacek.cz

Levandulová kavárna Zábřeh
S padajícím listím se vzdaluje i vůně léta. Ale i k podzimu patří vzpomínka na
kvetoucí stráně. Za takovou vzpomínkou se můžete vydat už od druhé poloviny září
do Levandulové kavárny v Zábřehu. Podzimní menu zdobí dýňové latté z vlastního
dýňového sirupu, perníkové cappuccino, horký levandulový mošt a kořeněný mošt
s levandulovým likérem, který je v nabídce i v ostřejší alkoholické verzi. Kavárna
plánuje i akce pro širokou veřejnost, které odstartují 11. 11. v 11 hodin degustací
svatomartinských vín – prvních vín letošního ročníku. Protože k vínu neodmyslitelně
patří sýry, hosté se mohou těšit na ochutnávku různých druhů ze Scuku – online
farmářského tržiště, jehož výdejna se nachází přímo v kavárně. Chybět nebudou
tradiční punčové čtvrtky. Venku před kavárnou bude stánek s legendárním levandulovým punčem, různé druhy punčů pro dospělé i děti, svařák, horká Jesenická
medovina a další regionální dobroty. Tu správnou atmosféru doladí živá hudba
– každý čtvrtek vystoupí jiná místní kapela.
www.facebook.com/levandulovakavarnazabreh
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15

Dětem chyběly dřevěné silnice. Tak je domečkům vyrobili a přidali autíčka…
Manželé Václav a Ivka Sovadinovi vyrábějí dřevěné hračky, houpačky, houpací prkno
Houpee, balanční pomůcky, a především stavebnici Urbix v malebném městečku
Šumperk v podhůří Jeseníků. Odtud míří dřevěné domečky do celé republiky i do
zahraničí.

Co je v truhlárně na severní Moravě nového?

Vašek: Letos se nám podařilo dát všechny naše projekty pod jednu střechu. Vytvořili
jsme nový web www.domeczech.cz, abychom dali důraz na českou výrobu.
Ivka: Také nám povyrostly děti. Narodilo se nám deváté miminko, syn Dominik. Jemu
jsem ušila houpačku Kuklee, kterou také najdete v naší nabídce. A dvouletému Filípkovi
manžel k narozeninám vyrobil první silnice Woodyway a autíčka, se kterými si od té
doby každodenně hraje. WoodyWAY jde dnes už v eshopu „na dračku“.

Čím jsou vaše produkty odlišné? Co nabízíte nového?

Vašek: Tvoříme hračky tak, aby byly opravdu bytelné a vydržely i při velkém náporu
nejen v rodině jako je ta naše, ale i v dětských centrech a školkách. Stavebnice URBIX
je navržena tak, aby byla jednoduchá, variabilní a kompatibilní např. s dřevěnými
vláčkodráhami.
Ivka: Silnice Woodyway mají důmyslně propracovaný oboustranný zámek, který
umožňuje např. z jednoho dílu udělat zatáčku doprava i doleva. Nová autíčka mají
navíc „montessori“ prvek vkládání panáčků. Autobusy děti využijí nejen při hře, kdy
procvičují motorické schopnosti, ale také k výuce matematiky.

Vánoce se blíží, u vás to musí být hlavní sezóna roku, je to tak?

Vašek: Je pravda, že balíčky na Vánoce chystáme už v srpnu. V říjnu nestíháme a v
listopadu mě přemlouvají, že ještě jeden balíček stihnu. V prosinci už hlavně balíme
a balíme.
Ivka: Vánoce jsou prostě svátky dětí a my máme obrovskou radost, že můžeme být
součástí toho, rozdávat radost a zároveň vytvářet hračky, co mají smysl.

www.urbix.cz
Svíčky od Reparto
Podzim je také obdobím, kdy zapalujeme svíčky, vzpomínáme
na ty, kteří již nejsou s námi, světlem zdobíme vydlabané dýně
a někdy si svíčku zapálíme jen tak, pro zpestření dlouhého
večera. Pokud byste chtěli nějakou netradiční zajímavou svíci, či
ji věnovat k nějaké konkrétní příležitosti, obraťte se na Reparto,
sociální podnik. Zdejší svíčky jsou zdobené nanášením plátových
vosků pomocí tepla lidské ruky. Motiv můžete mít na přání podle
fotografie, pohlednice, náčrtku či slovního popisu. Velikost je
limitována pouze základním rozměrem svíčky od 10 do 170
cm a více. Standardně zde vyrábí svíce k různým příležitostem
– křestní, vánoční, velikonoční, svatební a květinové vzory,
k životním jubileím apod.
www.reparto.cz
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Kraj blanických rytířů
Podblanické aleje jako šňůrky perel protkávají celé Podblanicko. A právě
v těchto dnech, kdy sluce ztrácí na síle a dny se začínají krátit, na nich dozrávají
poklady, ze kterých lidé čerpají sílu celou dlouhou zimu. A stejně tak půda
vydává zemní jablka, bez kterých by se naše kuchyně neobešla.
Nejnovějším projektem pod Blaníkem je vznik Podblanického koloniálu –
online mapy místních farem, prodejů ze dvora, rukodělných a řemeslných
produktů. Regionální značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální
produkt má samozřejmě na mapě velké zastoupení. Posuďte sami na
www.blanik.net/kolonial.

Podzim je nejlepší období k vytvoření zásob na zimu.
Jednou takovou potravinou, která patří mezi čtyři
významné plodiny pro lidskou výživu a není jí nikdy
dost je lilek brambor. Nejlahodnější brambory v kraji
pod Blaníkem najdete hned na dvou místech v regionu. Brambory ze Skalkova a Brambory z kovárny
ve Strojeticích pozvednou Vaše kuchařské umění
na úplně jinou úroveň.
www.bramboryzkovarny.cz

Typickým podzimním výrobkem je také mošt. A ten nejlepší
je z vlastních jablíček. Princip moštování z vlastního ovoce si
osvojila postupická moštárna. Pro ty, kdo nevlastní rozlehlé
ovocné sady však nabízí i již hotový mošt v pětilitrových boxech.
Svou činností tak zachraňuje nevyužitou úrodu na Podblanicku.
To vše se zárukou místního původu v podobě regionální značky.
www.organic.cz

www.regionalni-znacky.cz
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Kraj Pernštejnů
Dozrávající ovoce (švestky, jablka, hrušky), dýně, sklizeň úrody, obilí, přípravy na zimu…
pro naše farmáře z Kraje Pernštejnů nastává náročný čas, kdy mají napilno. Výsledky
poctivé práce ale stojí za tu námahu. Sami se o tom můžete přesvědčit a ochutnat třeba
čerstvé švestky v samoobslužném stánku paní Kučerové v Podůlšanech nebo zeleninu
a brambory od farmářů z Chvojence a Rokytna. Těm z vás, kteří máte rádi ovoce spíše
v tekuté podobě, doporučujeme třeba hruškovici nebo meruňkovici ze Sudličkovy pálenice
v Hrobicích. Krásný podzim!
Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů

V rámci letního společného setkání držitelů značky Kraje Pernštejnů regionální produkt byla mimo jiné také vyhodnocena
dotační výzva Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II, která je
určena výhradně pro držitele regionální značky Kraj Pernštejnů.
Jedná se o deštníkový projekt, který se zaměřuje na podporu
spolupráce certifikovaných regionálních producentů s poskytovateli kreativních služeb z celého Pardubického kraje, tedy
profesionálními tvůrci webů, fotografy, grafiky a dalšími. Projekt
podpoří inovace produktů a marketingových aktivit producentů
z Kraje Pernštejnů finančním příspěvkem až
70 % ze způsobilých nákladů dílčího projektu
producenta, max. však do výše 20 000 Kč.
Celkem bylo v letošním roce podpořeno 6 žádostí
o dotaci. Mezi úspěšnými žadateli najdeme pardubickou Nanukárnu, bylinkový statek Junek,
Kunětickou točenou zmrzlinu pana Pavlise
nebo ředického zemědělce pana Štěpánka.
Stavební úpravy související s výstavbou dálnice
přiměly Farmu Soukal Rokytno zpracovat nový
systém značení a poutačů, který bude rovněž

financován z tohoto projektu. První profesionální houslař v Pardubickém kraji, pan Veselý, pak získal dotaci na vznik nového
webu věnujícího se historickým hudebním nástrojům. Realizace
projektů musí být dokončena do října 2022. Na výsledky projektů
se těšíme a úspěšným žadatelům gratulujeme!
Projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů vznikl ve spolupráci
s turistickou oblastí Pardubicko – Perníkové srdce Čech z.s., MAS
Region Kunětické hory z.s. (hlavní realizátor projektu), MAS
Bohdanečsko z.s. a MAS Holicko o.p.s.

Tip na výlet
Zveme Vás na vyhlídku – na rozhlednu Milíř. Leží na okraji území Kraje Pernštejnů, již
v těsné blízkosti Hradce Králové. Obec Vysoká nad Labem je křižovatkou značených
turistických tras i cyklotras. Právě zde se nachází unikátní trojboká stavba ze dřeva a oceli,
jediná svého druhu v ČR. Za cenu 20 Kč (dospělí) a 10 Kč (děti) můžete po 144 schodech
po ocelovém schodišti vystoupat až na vyhlídkovou plošinu.
Kopec Milíř je téměř celý zalesněn, ale špička rozhledny sahá asi 10 metrů nad vrcholky
stromů, celková výška stavby je potom 31 metrů. Z historických pramenů víme, že na
kopci Milíř stávala kdysi rozhledna, která bývala ještě po 2. světové válce dominantou
obce. V roce 1948 však byla stržena. Díky úsilí místního občanského sdružení, pamětníků
a samotné obce pak byla tato rozhledna v roce 2013 znovu postavena. Letošní rok musela
stavba projít rekonstrukcí, kdy byly vyměněny dřevěné sloupy poškozené strakapoudem
a od července je rozhledna znovu otevřena pro veřejnost.

www.regionalni-znacky.cz
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Barvy podzimu? Fialová je nejlepší!
Pro fialové podzimní potěšení musíte vyrazit do regionu Kraje
Pernštejnů, kde se konkrétně ve vesničce Podůlšany pěstují
vyhlášené švestky. Paní Šarka Kučerová je energická mladá dáma,
maminka tří malých dětí a také pěstitelka „švestek z Podůlšan“,
která se nebojí své švestky prodávat formou samoobslužného
stánku.

Jaká cesta Vás dovedla až k pěstování švestek na Pardubicku
a jak dlouho se tomu věnujete?
K zemědělství mě dovedl můj dědeček, který získal zpět pozemky
a hospodářství v 90. letech v restituci a v důchodovém věku se pustil
do hospodaření. K pěstování švestek ho dovedla touha zkoušet
nové věci a z „polařiny“ se vrhl do zatím neznámého odvětví,
a to sadařství. Švestky proto, že v tu dobu byl v ČR nedostatek
domácích švestek, hlavně z důvodu vykácení mnoha sadů, kvůli
ochraně před šarkou. Já osobně jsem doma pomáhala již od dětství
a zemědělství i vystudovala. Naplno jsem se začala zemědělství
věnovat až po návratu ze zahraničí v roce 2014.

Jak velký je Váš sad, kolik čítá stromů a jaké je jejich stáří?

pouze v ojedinělých případech, nebo u některých švestek na
zpracování. Doplnění k přímému prodeji tvoří náš samoobslužný
stánek, který je v nepřetržitém provozu – pokud máme zrovna
švestky skladem.

Náš sad má skoro 4 ha a čítá přes 2 000 stromů různých odrůd.
Většina stromů je původních – tedy z let 2002 a 2003. Postupně
začínáme stromy obměňovat. V roce 2019 jsme část stromů
vykáceli a vysadili novou odrůdu, na její plnou produkci stále
ještě čekáme.

U nás se jedná ještě stále o méně obvyklý způsob prodeje,
který je spíše k vidění v západní Evropě nebo severských
zemích. Jak se Vám tento způsob prodeje osvědčil? Nestává
se Vám, že na Vás čeká na konci dne vyprodaný stánek a
prázdná kasička?

Jak probíhá prodej ovoce? Nabízíte také samosběr?

Forma prodeje v samoobslužném stánku se nám, i přes počáteční skepsi okolí, velmi osvědčila. Vycházím z předpokladu, že
většinová společnost nechce nic ukrást, nebo někoho podvést,
ale dokáže ocenit práci a ví, že slovo zadarmo je jen slovo. Za
každým „zadarmo“ se skrývá něčí práce a úsilí – i za ten kyslík,
který nutně potřebujeme k životu, mohou například stromy
okolo nás. Jistě, že se občas stane, že částka, která by ve schránce
měla být, není na korunu přesně – ale jindy tam je zase o něco víc,
a ne vždy u sebe všichni mají drobné přesně na korunu. Dokonce
nám tam čas od času zůstane i milý vzkaz, a to je ta motivace
o to větší. Ve stánku mohou zákazníci nakupovat od 1 kg, takže
na takové to každodenní mlsání v kanceláři nebo na pracovišti
úplně ideální množství. Víme, že se u nás zastavují děti cestou ze
školy pro várku vitamínů a forma stánku je nejefektivnější, rychlá
a bezkontaktní… Každý den tam najdete čerstvé ovoce (pokud
zrovna nezuří tropická horka), snažíme se mít stánek zásobený
na 10–15 kg. Tím, že tam jsou misky i přes noc, se můžou zastavit
ranní ptáčata i večerní opozdilci a mají téměř jisté, že neodejdou
s prázdnou.

Prodej ovoce se snažíme směřovat hlavně ke koncovým zákazníkům. A to hned z několika důvodů. Jeden z hlavních je touha
po zkrácení distribuční cesty, podpora regionálního prodeje
a zachování kvality, kterou můžeme garantovat, nebo alespoň
odůvodnit, proč zrovna švestka, kterou nabízíme, nevypadá jako ta
v obchodě uprostřed zimy. Snažíme se se zákazníky komunikovat.
Vysvětlovat jim, že není možné poručit větru, dešti a už vůbec ne
švestkám – aby byly zralé „tak akorát“ celou sezónu.
Preferujeme prodej už natrhaného ovoce – občas je velmi těžké
sehnat brigádníky, ale snažíme se mít švestky čerstvé a nabízet
je pro daný účel podle toho, jak jsou právě zralé. Proto, když si
někdo objedná švestky na povidla, tak zákazníkům dáme vědět,
že už nastává doba těch povidlových. Formu samosběru volíme

Pomáhá Vám v prodeji získaný certifikát regionální značky
Kraj Pernštejnů?
Regionální značka Kraj Pernštejnů nám poskytuje nové rozměry
zviditelnění na místech, kam bychom se sami do povědomí nedostali. Zákazníkům to dá také tušit, že se do jisté míry „musíme“
snažit, když už značku nosíme.
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Krušnohoří
Krajina, do jejíž divukrásné tváře se nesmazatelně zapsali lidé, když zde
v honbě za poklady z hlubin země zanechali hluboké jizvy. Ty pomůže zacelit
čas, a především práce zemědělců, sadařů a vinařů, řemeslníků a umělců, kteří
znovu probouzejí a dotvářejí krásu a rozmanitost Krušnohoří.

MAS Sdružení Západní Krušnohoř se připravuje na 19. kolo certifikací značky Krušnohoří regionální produkt.
Certifikace bude probíhat 18. října 2022 od 10:00 hod.

S nastávajícím podzimem přichází různá nachlazení
Naše certifikovaná JUDr. Hana Zvalová, Hospodyně ze staré
školy, bylinkářka, vyrábí Jirkovské bylinné a ovocné sirupy.
Základem pro výrobu sirupů jsou byliny nebo ovoce rostoucí
v regionu. Byliny a ovoce jsou sbírány, tříděny a zpracovávány
ručně. Ovoce a některé byliny pěstuje na zahradě, většina
bylin je sbírána jako volně rostoucí na tzv. čistých místech
(mimo zástavbu, komunikaci, za přírodními bariérami jako
les, terénní nerovnosti apod.). Vše se zpracovává tak, aby
byl zachován maximální objem zdraví prospěšných látek.
Sirupy jsou slazeny cukrem (80 %), jsou bez konzervantů,
pouze s kyselinou citronovou. Jako potraviny si zachovávají
vlastnosti bylin pro léčebné účely.
Objednávky a více informací o sirupech na:
hanazvalova29@seznam.cz

www.regionalni-znacky.cz

20

Moravská brána
Při toulkách Moravskou bránou Vás zveme
k návštěvě Hranické propasti, která je nejhlubší
zatopenou jeskyní na světě, měří minimálně 450
metrů. Do této hloubky se ponořil speciální podvodní robot v srpnu 2022. Kromě posunutí hranice
světového rekordu získali speleologové při ponoru
cenné údaje o podobě zatopené části propasti až
do této hloubky. Více informací se dozvíte v Informačním centru Hranická propast, kde si můžete
si pomocí 3D brýlí uděláte představu o větší části
propasti, která se skrývá pod hladinou.

Farma Kozí hrádek
Představujeme Vám výrobce Farma Kozí hrádek s certifikovanými výrobky – Mléčné výroby z kozího, ovčího a kravského
mléka z Vysoké a Masné tepelně opracované a uzené výrobky
z Vysoké. S majiteli rodinné farmy vám nabízíme rozhovor:
V lednu 2012 jste založili rodinnou kozí farmu pod názvem
Farma Kozí Hrádek. Jak to všechno začalo?
Začalo to už před rokem 2012, to jsme začali oficiálně podnikat. Vše začalo z toho, že jsme byli pohodlní, nechtělo se
nám sekat trávu, tak jsme si asi v roce 2008 pořídili kozlíka
a k němu 2 kozy s kůzlaty, aby nebyl sám.
V roce 2010 jsme si pronajali pozemek od Městyse Hustopeče nad Bečvou, naše prostory už nestačily pro pořízení Pořídili jsme si dvě kravky (Mája a Jaruna), které jsme přivezli
většího množství zvířat, a tak jsme začali stádo rozšiřovat. z Krkonoš, protože v okolí nebyly k dostání české straky a tam
byly určeny na zabití, neboť se nehodily do velkochovu.
V momentě, kdy jsme kravky pořídili, nám už kapacita
v Hustopečích nestačila, tak nám pan Váhala nabídl prostory
stájí na Vysoké. Zde působíme od roku 2012.
Co rozhodlo o tom, že jste začali zpracovávat mléko sami?
Od našich koz jsme měli dostatek mléka, tak jsme si začali
doma vyrábět sýry pro vlastní spotřebu, které časem ochutnala i naše širší rodina a návštěvy a postupně po nich vznikla
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poptávka. Naše sýry všem chutnaly, a tak jsme se rozhodli Co vám připadá na životě na venkově nejtěžší? Berou vás
podnikání oficiálně rozjet, abychom mohli neustále rostoucí místní mezi sebe?
poptávku pokrýt, neboť už by se nejednalo jen o rodinu Nejtěžší jsou mezilidské vztahy, lidská závist, která se ve
a známé. Dnes vyrábíme přes 100 druhů mléčných i masných venkovském prostředí projevuje více než třeba ve městě.
výrobků.
Když jsme přišli na Vysokou, bylo velmi těžké získat si důvěru
místních, kteří měli obavy, co od nás mohou čekat. Postupně
Jaké momenty, v průběhu deseti let vaší existence, byly pro
však jejich, mnohdy neoprávněné, obavy, rozptylujeme
Vás nejtěžší? A kterých úspěchů si nejvíce vážíte?
Těžký moment byl pro nás v roce 2016, kdy naše prostory a snažíme se být stabilní součástí obce.
vyhořely a my zůstali bez jakýchkoliv příjmů – provozovna Máte vypozorováno, kdo jsou vaši zákazníci?
zcela vyhořela. Byli jsme zoufalí. Nevzdali jsme se a znovu Ano, jsou to takoví lidé, kteří hledají kvalitu. Zásobujeme
jsme vše vybudovali a pokračovali jsme ve výrobě. Naši prodejny bezobalové, farmářské prodejny a zdravé výživy.
zákazníci nám dali jasně najevo, že stojí o naše výrobky, Zákaznici jsou ti, kteří se dívají na to, co jedí.
a proto jsme dlouho neváhali s rozhodnutím znovu obnovit
Zaslechli jsme hlasy, že když vystoupíme z BIO kvality, tak
výrobu.
se nám sníží poptávka po našich výrobcích, ale to nám
Naše výrobky a Farmu Kozí Hrádek znají zákazníci z celé v žádném případě produkci nesnížilo.
republiky. Přijíždějí i zákazníci z Jižních Čech, či od Chebu
a přesně vědí, co chtějí. Potěšilo nás, když například naši Držíme se zásady, že máme dveře na naši farmu neustále
odběratelé od Břeclavi projížděli kolem a chtěli se podívat, otevřené a každý se může přijít podívat, jak zvířata chováme
a kde výrobky vyrábíme. A … lidé nás s radostí navštěvují.
kde se výrobky, které kupují, vyrábějí.
Jakých chyb byste se nyní již vyvarovali, a co byste rozhodně Pořádáte exkurze, či jiné aktivity k popularizaci Vaší farmy?
Nemusíme nic organizovat. Mateřské a základní školy se
ve svém podnikání neměnili a všem doporučili?
Určitě bychom nešli do žádného certifikovaného „eka“ nebo hlásí samy, navštěvují nás i ochránci přírody. Lidé projíždějí
bia, celé bio je pouze o papírech a papírových podkladech, kolem a kdykoliv se zastaví.
které vlastně nezaručují bio kvalitu. Bio se nachází v srdci,
a kdo chce vyrábět bio výrobky, nepotřebuje certifikát. To
je filozofie a musí to být v srdci, a pak můžeme mluvit o bio,
chcete-li eko výrobě. Z vlastní zkušenosti víme, že jsme se
5 let zbytečně zatěžovali administrativou na úkor blaha
našich zvířat a kvality výrobků.

Určitě bychom neměnili náš přístup ke zvířatům, protože
zvíře je vděčné a není falešné jako člověk. Všem bychom
doporučili, aby si vždy stáli za svou kvalitou. Určitě nikdy
nechceme přejít na kvantitu, ale vždy držet svou kvalitu, i za
cenu, že v daný moment neuspokojíme všechny zákazníky.
Raději méně a poctivě než šizené.

Jaké hlavní podnikatelské plány máte do nejbližších let?
Plánů do budoucna máme více. Ty nejbližší jsou rozšířit
výrobní prostory, protože kapacitně nám stávající již nestačí.
Prioritou je určitě vybudovat velkou chladírnu, neboť chceme
stále zachovávat vysokou kvalitu našich vyrobených sýrů
a masných/uzeninových výrobků.
Máme svůj sen, který však sahá do vzdálenější budoucnosti,
toužíme postavit 2 chatky v prostorách Farmy Kozí Hrádek,
abychom lidem nabídli možnost agroturistiky, o kterou se
již nyní milovníci přírody a zvířat zajímají.
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Moravské Kravařsko
Podzim hraje v Poodří všemi barvami, a to je právě to období, kdy je to správné načasování
se přijet podívat do regionu. Okolo řeky Odry a okolních rybníků je stále živo. Možná právě
teď více než kdy jindy, protože nastává čas výlovu mnoha rybníků, které po celý rok hostí
tolik druhů vodního ptactva a ryb. A prožít atmosféru výlovu stojí opravdu za to! Na malou
chvíli se z každého návštěvníka stává rybář.
Šikovné ruce našich regionálních producentů
V oblasti Moravského Kravařska, které je dnes známější
pod geografickým názvem Poodří, máme producenty, pod
jejichž rukama vznikají poctivé a kvalitní výrobky s příběhem. A právě tyto příběhy si také v letošním roce vyslechla

certifikační komise pro regionální značku MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt, a tak se rozrostla skupina našich
certifikovaných producentů regionální značky o šest držitelů
certifikátu pro výrobky, zemědělské a přírodní produkty.

Zdravé jablíčko na Váš stůl
Jeden z takových příběhů začíná v roce 1997, kdy pan Jiří Neuvirt se svou rodinou zakládá v obci
Heřmánky jabloňový sad. Ovocné stromy vysázeli nejprve jen pro vlastní potřebu, ale v následujících letech se sad postupně rozrůstal o další stromy, kterým se ve zdejších podmínkách
dařilo a produkce stoupala. Jak rostly stromy, rostly i děti pana Neuvirta, které se začaly s láskou
zapojovat do prací v sadu. Jak říká dcera zakladatele paní Anna Mauerová: „Tvrdá dřina v sadu
se vyplatila, protože jsme v roce 2014 obdrželi nejvyšší známku kvality v podobě certifikátu
BIO produkce, na který jsme právem hrdí.“ V současnosti se v sadu nachází více než 500 jabloní
a dalších ovocných stromů.
Certifikovaný produkt: Jablka z BIO Sadu Heřmánky.

Medovina s tóny dubového dřeva
Další příběh už vypráví pan Martin Blagojevič, který je zakladatelem české firmy ABELLES apis s.r.o.
zabývající se od roku 2012 chovem včelstev a produkcí vysoce kvalitních medů. Na tuto produkci následně
navázal s výrobou medových vín, známých pod názvem medovina („tiché víno“). Medovina je známá
po tisíce let a v současnosti jsou při její výrobě používány moderní metody. Nebyl by to pan Blagojevič,
kdyby se nepustil do výroby medového vína tradičním způsobem, kterým vyráběli medovinu například
staří Slované, obsahuje pouze med a vodu. Další punc výjimečnosti jeho produktu dodává půlroční zrání
medoviny v „barikových“ sudech, odtud také přídomek barrique.
Certifikovaný produkt: Medovina Barrique

Z Moravského Kravařska do Vídně
Příběh opakující historii je příběh paní Lenky Ficbauerové z farmy Jestřábí v místní části
Fulneku. Právě zde v bývalém statku začala s rodinou s chovem mastného skotu plemene
Angus s cílem na přechod k plemenu Wagyu. Na farmě chovají v sezóně pastevně okolo
70 kusů tohoto dobytka. Jedinečnost masa dodává nejen samotné plemeno skotu Wagyu,
ale také zpracování hovězího, které před porcováním vyzrává ve visu tzv. suchou cestou po
dobu 3 až 4 týdnů. A v čem se historie opakuje? Mezi odběrateli tohoto masa v prémiové
kvalitě jsou také vídeňské restaurace, podobně jako za dob Rakouska-Uherska se dodával
skot z Moravského Kravařska na vídeňský císařský dvůr.
Certifikovaný produkt: Vyzrálé hovězí maso Wagyu
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V hlavní roli trpělivost
Hlavní roli v tomto příběhu zaujímají trpělivost a šikovné ruce
paní Světlany Markové, která se zabývá krajkářstvím. Krajkářství je
řemeslo sahající v českých a moravských zemích až do středověku.
Už jako mladá dívka si paní Marková oblíbila krajkou zdobené oděvy
a předměty, a natolik ji výroba krajky zaujala, že se jí jako svému
koníčku začala věnovat. Absolvovala několik kurzů a školení na
různé techniky výroby krajek. V současnosti vyrábí krajku technikou
paličkování, frivolitky, což je technika vázání uzlíků pomocí jehly
nebo člunků, a pergamano – papírová krajka. Krajka si při své výrobě
žádá nejen velkou zručnost, ale také mnoho hodin trpělivosti. Vždyť
výroba jediné paličkované šály může trvat i stovky hodin. A jak praví
staré řecké moudro: „Trpělivost je ctnost!“
Certifikovaný produkt:
Krajka – paličkovaná, frivolitky, pergamano

Fyzik z Cechu kamnářů ČR
Obdivuhodný je i příběh pana Jana Křivonožky, který se po absolvování
studia fyziky na Karlově univerzitě vyučil v oboru kamnář. Pro mnohé
je tato životní cesta možná udivující, ale občas to chce, dle slov pana
Křivonožky, jen zkusit jinak. Mohla za to snad touha po starých řemeslech,
které objevoval již za mlada. Nyní se kamnářství věnuje naplno a se svým
šestičlenným týmem staví kachlová či omítaná kamna, sporáky a chlebové
pece. Jeho kamna vytápějí celé rodinné domy a stávají se tak srdcem celého
stavení. Každá kamna jsou originál a mají v sobě podle pana Křivonožky
minimálně 400 „člověkohodin“. O odbornosti a kvalitě jeho produktů nelze
pochybovat a je také právem členem Cechu kamnářů ČR.
Certifikovaný produkt:
Individuálně stavěná (či omítaná) kamna, sporáky a chlebové pece

Zdraví na talíři
Teprve v problému hledáš řešení! A právě takto vznikl nápad
na produkt od paní Jany Segeťové vitalíř. Její příběh začíná
ve chvíli, kdy přišly zdravotní potíže, kvůli kterým hledala
cestu k uzdravení, a to prostřednictvím zdravého stravování.
Vycházela z filozofie makrobiotického stravování, tzv. kompletního talíře, jenž je založen na průmyslově nezpracovaných
potravinách. Jako absolventka oboru keramického desingu si
navrhla a následně i vytvořila svůj vlastní zdravý talíř s výstižným názvem Vitalíř. Talíř obsahuje několik komůrek, které
slouží k rozdělení servírovaných potravin či pokrmů. Nemusí
ho využívat pouze příznivci zdravého stravování, široké využití
najde díky svému vzhledu jako opravdová „designovka“ i na
Vašem stole.
Certifikovaný produkt: Vitalíř
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Rybníky u Bartošovic – další důvod k návštěvě Poodří
V rákosí na břehu rybníka cosi hlasitě zašustilo. Zvuk vyplašeného
zvířete směřoval rychle k vodní ploše. Tam se něco vnořilo přímo
pod hladinu. Ne jako potápěč skákající z loďky, ale jako had,
který zajede přímo pod hladinu. Asi vydra, napadlo mne, když
jsem viděl tmavé tělo plout asi metr pod hladinou a s elegancí
delfína a rychlostí štiky mizet. Zvíře plulo do klidu a bezpečí
Bartošovického rybníka.
Pak se ale stalo něco, s čím jsem nepočítal. Asi dvacet metrů od
břehu se ta vydra vysunula z vody a rychlostí balistické mezikontinentální střely opouštějící jadernou ponorku se k nebi vznesl
obrovský černý šíp. To už jsem tušil, že vydra to asi nebude. Metr
nad hladinou rozevřel svá křídla mohutný kormorán a zmizel.
Nikdy by mne nenapadlo, že je to tak skvělý potápěč...
Tento čerstvý zážitek se udál na břehu Bartošovického rybníka.
Do této vesnice jezdí turisté hlavně proto, aby navštívili místní
zámek a park s obřím platanem. Někdo, především rodiny s dětmi,
zamíří do známé stanice pro ochranu živočichů, kde se specializují
na záchranu orlů a jejich návrat do přírody.

Nicméně krajina kolem řeky Odry je protkána sítí rybníků. Dva
významné rybníky se dají navštívit při prohlídce Bartošovic.
Provede vás tudy Zámecká naučná stezka. Trasa prochází právě
mezi oběma Bartošovickými rybníky – Dolním a Horním. Větší
z nich, který se jmenuje Dolní, patří k největším rybníkům v Poodří.
Rybníky jsou chovné a výlovy patří k velkým podzimním atrakcím.
Najdete tady taky vodní mlýn. Ten původní tady vznikl už v patnáctém století, stavba, kterou můžete vidět na břehu Bartošovického
rybníka, je ze století devatenáctého. Krásně opravená budova je
ukryta za oponou vodomilných stromů a keřů.
Tento vodní mlýn s fungující Francisovou turbínou je zařazen do
projektu zážitkové turistiky Technotrasa. V rámci speciálních
prohlídek se tu také podíváte do tradiční sušárny ovoce, k úlům
(samozřejmě nebudou chybět ochutnávky) a k Francisově turbíně
z roku 1933.
Článek dodala Turistická oblast Poodří, z.s.

Jarošův statek – za zvířátky do Studénky
Kolem vesele pobíhají děti v pestrobarevných bundách a strnou
jen občas. To když se přiblíží ke koníkovi nebo oslíkovi a bojácně,
ale odhodlaně k němu natahují ruku s mrkvičkou. Tady na Jarošově
statku je hlazení povoleno.

Napřed ji čekalo dlouhé vyjednávání se současným majitelem.
Když se povedlo, vrhla se spolu s rodinou a přáteli do vyvážení
suti, vyklučení džungle, likvidaci stovek starých pneumatik,

Jarošův statek kdysi býval důležitým panským dvorem. Historická
usedlost z roku 1836 sloužila hlavně pro chov býků a náležela
k zámku, který leží hned za plotem. Později tu býčky chovali
i zaměstnanci státního statku Bílovec. Po revoluci však zůstala
usedlost opuštěná, a tím se na dlouho zpečetil její osud.
Když sem někdy v roce 2011 poprvé přijela Sabina Poukarová,
našla tu zchátralou ruinu, ve které bydleli bezdomovci, místní
ji využívali jako černou skládku, na dvoře rostla třicetiletá buš
náletových dřevin. A přesto si řekla, že z tohoto místa jednou
může být něco krásného. Vyhrnula si rukávy a pustila se do práce.
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nábytku a odpadů, které sem lidé za třicet let navozili. Někde
hluboko pod tím vším se objevil statek s prostorným dvorem,
stájemi a hospodářskými budovami.
Dnes byste to uvnitř ani nepoznali. Na dvoře se v úhledných
ohradách pasou koně a každou chvíli některého někdo vyvádí ven
na procházku, na projížďku nebo za dětmi na výukový program.
Hned vedle je ohrádka s králíky, pasou se tu ovečky, kozy, oslík
i selátka. Kolem se důležitě a ostražitě potulují mourovaté kočky.

Pravidelně tu také mají jezdecké dny a jiné akce pro veřejnost.
Bývá tu docela narváno, ale jestli budete mít čas, stavte se sem
podívat. A pogratulovat v duchu Sabině, jak se jí povedlo postavit
tohle místo na nohy a doslova ho vykopat ze země.
www.jarosuv-statek.cz
Článek dodala Turistická oblast Poodří , z.s.

Uvnitř ve stáji, kam chodí děti na výukové programy, je pečlivě
uklizeno, skoro by se dalo říct, že by se tu člověk nemusel stydět
najíst z podlahy. Ostatně, Sabině a jejím kolegyním tu pomáhají
lidé, kteří dlouhodobě uvízli na úřadu práce nebo mají omezení,
která jim nedovolí tak úplně pracovat. Sabina však tvrdí, že mnozí
z nich jen nedostali tu správnou práci, a že to klidně mohla
být ta u zvířat. Pečovat o ně, čistit jim stání, zametat, uklízet,
vyvážet, venčit, projet. To všechno mohou dělat lidé, které Sabina
zaměstnává. A prý jsou v tom skvělí.
Na Jarošově statku se dělají příměstské tábory, výukové programy
pro školy a školky, jsou tu kroužky. Děti se přirozeně pohybují mezi
zvířaty, a opadává z nich prvotní strach, který možná cítili před
podivně zakroucenými hlavami krocanů nebo před špičatými
kozími rohy.

Makové řezy z Bartošovických brambor

Těsto:
* 1 žloutek
* 150 g cukru – moučky
* 4 lžíce mléka
* 40 g krupice
* 200 g nastrouhaných uvařených studených brambor
* 1 vanilkový cukr
* Skořice, hřebíček, citronová kůra
* 80 g mletého máku
* 1 prášek do pečiva
* 2 bílky na sníh
Citronová poleva:
* 120 g cukr – moučka
* 1 lžíce citronové šťávy
* 1 lžíce vařící vody

Příprava těsta: Žloutek utřeme s cukrem, pak přidáme mléko
a krupici. Do dobře utřeného přidáme uvařený nastrouhaný studený brambor. Těsto okořeníme skořicí, hřebíčkem, vanilkovým
cukrem a citronovou kůrou. Nakonec přidáme 80 g mletého
máku, prášek do pečiva a pomalu vmícháme ze 2 bílků ušlehaný
sníh. Pečeme ve vymazané a polohrubou moukou vysypané
dortové nebo chlebíčkové formě.

Největšími akcemi na podzim jsou v regionu výlovy rybníků.
Mezi ten nejznámější výlov spojený s Podzimními rybářskými
slavnostmi patří Výlov Dolního Bartošovického rybníku,
který se v letošním roce bude konat od 28.–30. 10.2022 v obci
Bartošovice. Hlavní program akce je tradičně směřován na
sobotní den, kdy pro návštěvníky čeká nejen samotný výlov
rybníku, nabídka rybích specialit a pochutin, ale také přímý
nákup „Oderského kapra“ od certifikovaného producenta
Denas spol. s.r.o.

Další postup: Vychladlý moučník potáhneme citronovou polevou, kterou si připravíme smícháním všech ingrediencí na polevu.
Brambory i mák si můžete zakoupit na farmě Luční dvůr v Bartošovicích– regionální producent Bartošovických brambor.
Přejeme dobrou chuť!
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Moravský kras
Zveme Vás na podzimní návštěvu do Moravského krasu. Doporučujeme
procházku Josefovským údolím přes jeskyni Kostelík a kolem Staré hutě a Býčí
skály. Den zakončíme na výlovu rybníka Olšovec v Jedovnicích.
Mléčné lahůdky z Otinovsi
Mlékárna Otinoves s.r.o. otevřela podnikovou prodejnu a kavárnu hned u mlékárny
v Otinovsi. Kromě sýrů NIVA nabízí také jogurty, kefírová mléka, eidamy, saláty,
pomazánky a spoustu dalších mléčných výrobků. Otevřeno je každý den kromě neděle.

Mydlidědek
V Lažánkách najdete malou firmu, která už z dálky voní květinovými esencemi,
bylinkami, medem a včelím voskem. Na vratech máme nápis, který Vám vykouzlí
úsměv na rtech: Mydlidědek. Mydlárna a svíčkárna vyrábí mýdla a svíčky už víc
než deset let. Pokud máte chuť si tuhle voňavou a zajímavou práci sami vyzkoušet,
určitě se zastavte! Návštěvníci si mohou vyrobit vlastní mýdlo, které si pak odnesou
i s opakovaně použitelnou formičkou. Při výrobě se dozví základní informace
o zmýdelňování rostlinných olejů a způsobu výroby mýdel. Ve svíčkařské dílně si
stočí vlastní svíčku a navštíví prostory, kde se vyrábí svíčky lité do forem.

Podzimní procházka
Procházku Josefovským údolím začneme u Staré huti založené počátkem
18. století. Pokračujeme po červené turistické značce. Po levé straně míjíme
původní hutní hostinec postavený v alpském stylu, tzv. Švýcárnu. Zanedlouho
dojdeme k jeskyni Jáchymka. Jméno získala po poustevníkovi Joachimovi,
který ji obýval v 19. století. Po chvíli narazíme na můstek, po němž přejdeme
na druhý břeh Křtinského potoka a od něho se vzdalujeme směrem k silnici
k jeskyni Býčí skále. Naproti za silnicí jsou dva vývěry Jedovnického potoka.
Jméno Býčí Skála, které souvisí patrně s kultem býka, si jeskyně vysloužila
dávno předtím, než zde byla v roce 1869 nalezena soška bronzového býčka.
V letech 1871–1873 tady odkryl dr. Jindřich Wankel tzv. Halštatský pohřeb
spojený s lidskými oběťmi.
Výlov rybníka Olšovce v Jedovnicích proběhne
v pátek 28. 10. a v sobotu 29. 10. 2022
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Opavské Slezsko
Podzim je krásný, barevný, studený, nevlídný, voňavý, podzim je plný barev,
spadaného listí, přízemních mrazíků, je to čas posledních teplých dní i prvních
sněhových vloček. A ať už bude ten letošní podzim jakýkoliv, přijměte pár tipů
z Opavského Slezska.

Kultura a tradice – to nám chutná nejvíce
aneb Moravskoslezský jarmark
Tato krásná akce se uskutečnila 8. října v Národním
zemědělském muzeu v Ostravě. Pod názvem Kultura
a tradice – to nám chutná nejvíce aneb Moravskoslezský jarmark spojilo síly několika regionálních značek
v Moravskoslezském kraji. V jedné z muzejních hal
mohli návštěvníci nahlédnout pod ruce řemeslníkům a vyzkoušet si tradiční postupy výroby, které
jsou typické pro venkovská území. Naši řemeslníci
připravili ukázky práce na hrnčířském kruhu, spřádání vlny a tkaní, pletení košíků, drátování, vyšívání
a šití, bylinářství, řezbářství, štípání břidlice a dalších
řemesel. Řadu z nich bylo možné si rovnou na místě
také vyzkoušet. A co bylo obzvláště lákavé, tak na
místě byl také prodej a ochutnávka regionálních
produktů.
Představili se držitelé regionálních značek OPAVSKÉ
SLEZSKO regionální produkt, BESKYDY – originální
produkt a GÓROLSKO SWOBODA, regionální
produkt.
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Eva Vránová v Ostravě se zájemci vyráběla jednoduchou vitráž.
Připravené komponenty zájemci pod jejím vedením spojovali
cínovým páskem a výrobek jim bude dělat radost ještě dlouho.
Opavské Slezsko reprezentovala také keramička Zdeňka Orlíková, která s sebou přivezla hrnčířský kruh. Na něm si mohli
návštěvníci akce vyzkoušet, jak se točí třeba hrnek. Rozhodně
není tak jednoduché, jak to vypadá.
Se svou gastroshow vystoupil na akci showman, ale především
vynikající kuchař David Valíček. Pravidelně připravuje seminář
nazvaný Z pole rovnou do kuchyně, kde přítomným ukazuje,
jak v kuchyni pracovat s místními potravinami, ať už to jsou
šneci, čerstvé kozí a kravské sýry, zelenina z farmy nebo vyzrálé
hovězí od místního farmáře. A v podobném duchu se nesla
také show v Národním zemědělském muzeu Ostrava.

Weisshuhnův náhon
Stavební podnikatel a obchodník Carl Weisshuhn nechal
v letech 1890–1891 vybudovat ve skalnatém svahu nad řekou
Moravicí unikátní vodní náhon pro dopravu dřevní hmoty
a zároveň vody jako suroviny i jako levného zdroje energie pro
svou novou papírnu v Žimrovicích. Náhon začíná splavem na
řece Moravici. Na jeho 3,6 km dlouhé trase jsou vybudovány
tři svahové tunely a dva akvadukty nad lesními cestami, po
trase je několik přepadů, regulujících výšku hladiny toku.
Kanál je široký 4–5 m a dodnes přivádí vodu do papíren,
kde francisovy turbíny dodnes vyrábějí elektřinu. Unikátní
technická památka je přístupná návštěvníkům, prohlídky
s průvodcem je možné domluvit na Turistickém informačním
centru v Hradci nad Moravicí.

24. Selská Hubertova jízda
15. října 2022, týden po Velké Pardubické se v Mikolajicích uskuteční 24. Selská Hubertova jízda. Organizátoři
nedělají rozdíly mezi koňmi ani povozy, přijet může
každý. Všichni jsou vítáni.
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Orlické hory
Poklid a krása přírody Orlických hor, bohatost pohádek a místních
pověstí, šikovnost a zručnost zdejších lidí, to vše se odráží i v originalitě
místních výrobků.
Zmrzlina, sorbety a Anabelky Giroma Gelato
Až jednou ochutnáte zmrzliny, sorbety či želatinové bonbóny Anabelky
od firmy Giroma Gelato, pochopíte, že jsou jiné. Jiné svou chutí i svou
barvou. Obsahují daleko méně cukru, jsou plné ovoce, kvalitního mléka,
koření i bylinek. Jejich příprava vyžaduje čas, znalost surovin a cit pro
vnímání jednotlivých chutí v různých teplotách. Vše se připravuje
ručně, suroviny se míchají, vaří, pečou, pasírují tak, aby jejich chuť
co nejlépe vynikla. Ovoce má tu správnou zralost, je šťavnaté, čerstvé
a z nedalekých sadů. A vše je bez aromat, barev a dochucovadel.
A pokud vše ještě vyrábíte s chutí a dobrým pocitem, dáváte do
každého výrobku ještě i kousek sebe. Ochutnejte a zavřete oči, ať se
Vám všechny ty chutě rozplynou v ústech a vyvolají úsměv na tváři
s pocitem štěstí.
www.giromagelato.eu

Řemeslné pivo PROROK
Pivovar vytváří pracovní pozice pro osoby se zdravotním nebo jiným znevýhodněním. Patří do rodiny
podniků budovaných kolem neziskové organizace
Sdružení Neratov. Dotváří tak komplexní kruh podpory znevýhodněným a plníme principy sociálního
podnikání.
Vyrábí piva nefiltrovaná a spodně kvašená, stále
tradičním postupem. Pivo vaří na několik rmutů
a využívají především českých surovin.
K novinkám patří piva svrchně kvašená.

Domácí povidla z Hostince u Hubálků
Neochutnali jste ještě jablečná a hrušková povidla od Hubálků? Tak to musíte
napravit. Ovocná delikatesa pod značkou Orlické hory originální produkt je
totiž nejen skvělý dárek, ale zároveň i připomenutím kulinářského zážitku po
návštěvě zdejší restaurace. Druh ovoce je vybrán v závislosti na úrodě v daném
roce. Za pět let fungování Hostince U Hubálků se delikatesa domácí kuchyně
stala velmi oblíbenou.
V areálu zámku v Doudlebách nad Orlicí se můžete těšit na několik farmářských
trhů. 13. listopadu navštivte zámek Doudleby nad Orlicí za svatomartinskými trhy
a poslední farmářské trhy tohoto roku budou věnovány vánočnímu jarmarku.

* so 13. 11. 9:00 - 15:00
* ne 11. 12. 9:00 - 15:00
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Pivo zakoupíte v síti obchodů Konzum (Královéhradecký a Pardubický kraj), v některých prodejnách
Kaufland (Pardubicko, Kolínsko) a především
v Neratově, nebo v Chráněných dílnách Kopeček
v Bartošovicích v Orlických horách. V Neratově
zakoupíte pivo v obchodě, v hospodě a v penzionu
U Proroka. Přes léto také u stánku u řeky v pivovaru.
Je možné jej objednat i přes e-shop.
www.pivovarneratov.cz

Podkrkonoší
A máme tu zase podzim s krásně zbarvenými korunami stromů. Pole jsou
zorána, úroda sklizena a vše v přírodě se pomalu zklidňuje. V Podkrkonoší
nastává čas na ochutnávku všeho, co přineslo horké léto a na zajímavé výlety
pod podzimním sluncem.
Již pravidelně na počátku září zasedá Certifikační komise, aby rozhodla o přijetí nových žadatelů o značku PODKRKONOŠÍ
regionální produkt® a o prodloužení certifikátů stávajícím producentům. Začátek října patří Slavnostem Holovouských
malináčů (více v předešlém čísle Čtvrtletníku), kde jsou již tradičně předávány certifikáty všem našim výrobcům, pěstitelům a producentům toho nejlepšího, co u nás v kraji vzniká. Rodina držitelů certifikátů značky se v Podkrkonoší rok
od roku rozrůstá.

Keramická dílna z Podkrkonoší
Dnes bychom Vám rádi představili zajímavou osobnost, paní
Zdenku Jirsovou, která se už léta věnuje výrobě keramiky.
Toto staré a tradiční řemeslo vystudovala na Střední odborné
škole Podkovářské v Praze. Poté roky pracovala v Keramické dílně
Vladimíra Kulhánka v Hořicích a zároveň ve firmě své maminky
Hany Foltové. Po uzavření Keramické dílny v Hořicích se začala
naplno věnovat práci v rodinné dílně v Lukavci u Hořic. Zdenka
Jirsová, Hana Foltová a jejich dílna Keramický ptáček jsou od roku
2020 držitelkami certifikátu značky PODKRKONOŠÍ regionální
produkt. Ve své dílně se věnují ruční výrobě keramických ptáků
a dalších dekorací nejen do zahrad.
www.keramickyptacek.cz
Jaká byla Vaše cesta ke keramice, chtěla jste se jí vždy
věnovat?
Od dětství jsem vyrůstala v keramické dílně své maminky,
kde jsem ráda pomáhala s nejrůznějšími pracemi. Když
jsem se po základní škole rozhodovala, co dál, práce s hlínou
byla přirozená volba.

Na farmářských trzích a jarmarcích keramické dílny
často prodávají své výrobky. Čím se Vaše nabídka liší,
v čem je Vaše zboží jiné?
Snažíme se o originální výrobky, jež jsou zároveň co nejpodobnější skutečným zvířatům, především ptákům. Namísto
obvyklých glazur používáme hliněné engoby (povlak z jemné
plavené hlíny nanášený na keramiku, sloužící k zakrytí
nečistého základního střepu a ke zdobení) a tím se naše
výrobky liší od ostatních.

Co Vás na tomto řemesle baví nejvíce? Co považujete za
nejzajímavější, na co se vždy při práci těšíte?
Celý proces je ruční práce, tak je to vždy překvapení, jak se
který kousek povede. Hlína si nenechá poroučet, vždy je to Kde berete inspiraci pro svou tvorbu? Ve Vaší nabídce se
objevují, kromě jiných zvířat, již zmíněné nejrůznější druhy
taková malá zkouška, co vše nám dovolí.
ptáků – pěvců.
Máme rády zvířata, doma jich pár pobíhá. Naše dílna je
v malé obci obklopená přírodou. Ptactvo pozorujeme

www.regionalni-znacky.cz

31

nejen v lese, na zahradě v krmítku, ale inspiraci hledáme
i v atlasech.
Vyráběla jste někdy něco hodně výjimečného, netradičního?
Občas nás někdo osloví, že by chtěl vyrobit něco, co nemáme
v běžné nabídce. Nedávno jsme vyráběly pítka pro včely.
Občas se při takové práci dozvíme zajímavosti, o kterých
jsme neměly ponětí. Např. nás nikdy nenapadlo se zabývat
tím, zda a jak včely pijí. Takže i taková neobvyklá zakázka
nám pomáhá rozšiřovat obzory.
Co nejčastěji zákazníci vyhledávají a co byste jim Vy sama
doporučila?
Nejčastěji si kupují keramické ptáčky. Zákazníci se často
vracejí a dokupují si ptactvo do sbírky. Takové chování
zákazníků nás těší a máme z toho největší radost.
Ptáčci z firmy Keramický ptáček jsou velmi věrohodní
a mohou tak posloužit i jako výuková pomůcka.
Pomalu se blíží Vánoce. Připravujete na tento vánoční a
adventní čas nějaké novinky?
Plánujeme rozšířit nabídku aromalamp a svítilen, které
naši zákazníci v tomto čase nejvíce vyhledávají. Důvodem
je ztráta přirozeného světla, více času stráveného doma
než v přírodě a jde také o zajímavý tip na vánoční dárek.
No a další nápady musí ještě dozrát.
Máte v rodině pokračovatele v této keramické tradici?
Rodina pomáhá, především v letních měsících, kdy mají
i děti prázdniny. V tomto období se koná nejvíce trhů, a to
představuje i vyšší časovou náročnost na přípravy. Jinak
to na vážného pokračovatele keramického řemesla zatím
nevypadá, ale necháme se překvapit.
Můžete našim čtenářům, kteří jsou z celé České republiky,
doporučit nějaké zajímavé místo nebo tip na inspirativní
výlet v našem regionu a proč?
S manželem rádi ve volných chvílích vyjíždíme na výlety
na motorce. Vřele doporučuji městys Pecka, kde je krásně

Harantem z Polžic a Bezdružic, který byl i jedním z popravených pánů v roce 1621, krásné výhledy do krajiny, na náměstí
je vyhlášená cukrárna s domácí zmrzlinou a městys Pecka je
zasazen do nádherného údolí obklopeného lesy a loukami.
A na podzim i tady stromy hrají všemi barvami.
Máte nějaký tip na vyzkoušený originální recept vhodný
pro toto podzimní období, o který byste se chtěla s našimi
příznivci podělit?
Pečená jablka s marmeládou, ořechy a šlehačkou.
Oloupeme jablka, vydlabeme jadřince, naplníme marmeládou a ořechy, vložíme do kastrolku, malinko podlijeme
vodou a položíme plátky másla. Rozpečeme v troubě, dozdobíme šlehačkou. Je to rychlé a chutné osvěžení vhodné
pro nečekanou návštěvu nebo jen tak pro příjemné chvíle
k domácí pohodě.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně zdaru při práci v
keramické dílně i při prodejních akcích, na kterých se s Vámi
můžeme potkávat.
Paní Jirsové byla po dvou letech prodloužena certifikace ke značce
PODKRKONOŠÍ regionální produkt. (poznámka koordinátora značky)

celoročně. Nabízí se tu hrad s historií spojenou s Kryštofem32
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Polabí
Polabí je kraj úrodný po všech stránkách. Rodí se zde kvalitní zemědělské a přírodní
produkty, z nichž je vyráběna pestrá škála různých dobrot. Šikovné ruce místních řemeslníků vyrábějí krásné výrobky pro užitek i pro potěchu. Najdete zde spoustu pamětihodností,
které snadno objedete na kole. Cestou při toulkách Polabím se zastavte u některého
z místních výrobců, který Vám rád nabídne své produkty a povypráví, jak vznikají.

Na posledním jednání certifikační komise značky
POLABÍ regionální produkt se rodina certifikovaných
produktů rozrostla o další tři, celkem je oceněných
produktů 50.
Značkou se nově pyšní Přírodní poctivé sirupy ze
Škvorce, Mléčné dobroty Baby JAGY z Libice nad
Cidlinou a Podlipanské farmářské produkty z Bylan.
Všechny spojuje to, že jsou vyráběny z kvalitních
místních surovin a s láskou. Ochutnejte sami.

Oliví – poctivé přírodní sirupy
To je sen, který si plní Kristýna Olivová. Ta se rozhodla
rozjet na vlastní triko výrobu poctivých přírodních
sirupů. Většinu bylinek a některé ovoce pěstuje
sama, navazuje kontakty a přátelství s místními
farmáři, od kterých získává další suroviny, řada lidí
ji také podporuje a suroviny jí daruje. „Spousta lidí
bylinky nebo ovoce vyhodí, už si docela zvykli, že
než mátu nebo levanduli ostříhají, kontaktují mne,
jestli je nechci zpracovat. Neumím říkat ne, takže
vždy beru s radostí,“ říká Kristýna. Například sirup
Pečené jablko je vyroben z Tuchorazského moštu,
Jahodový a Malinový sirup je zase z Břežanských
sadů, zásoba levandule na zimní sezonu pochází
od Experimentální zahrady pod Blaníkem. Když
vyčerpá svou zásobu máty, domluví se s farmáři
z trhu. Myšlenka Oliví je, aby většina sirupů pocházela
z lokálních, kvalitních surovin. Kristýna myslí i na
recyklaci. Zákazníci jí vrací prázdné lahve, aby je
mohla znovu naplnit těmi výbornými sirupy. Oliví
můžete potkat na řadě akcí, kde ze sirupů vyrábí
výborné limonády a další drinky. Stačí začít sledovat,
pak ochutnat a žít Oliví. :)
www.olivizijemebylinky.cz
www.facebook.com/olivizijemebylinky
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Mléčné dobroty Baby JAGY
Jmenuji se Gabriela Janebová a jsem sýrařka z Libice nad Cidlinou. Sýrařím
už léta, profesně se této činnosti věnuji od června roku 2021. Jsem máma
tří dětí a mám odpracováno 22 let jako zdravotní sestra. Když mi končila
mateřská s našimi dvojčaty, ocitla jsem se na životním předělu, musela jsem
se rozhodnout, co dělat dál. Dvojčata jdou letos do školy, mé rozhodování
bylo tehdy hodně ovlivněno možností zvolit činnost dovolující úpravu
pracovního času podle dětí. A tak se zrodil nápad vybudovat si vlastní
sýrárnu. Celý život jsem inklinovala k domácí výrobě pro mou rodinu.
Začalo to pečením chleba, výrobou domácích těstovin, šunky, paštiky,
vyzkoušela jsem vyrobit i klobásy... Pokračovalo to výrobou domácí
kosmetiky a přírodních mýdel. Nepřestává mě fascinovat spojitost každé
ruční výroby – řemeslnost. Ze zdravotní sestry se tak postupem času stala
sýrařka, která o své zákazníky pečuje s péčí zdravotní sestry.
Jde o vázanou živnost, a tak jsem při zřizování ŽL musela požádat kolegyni
sýrařku o tzv. garanci. Jsem moc ráda, že souhlasila. Zbývalo už jen přemluvit mého muže, abychom do toho šli. Naše rozhodnutí mělo a stále
má i finanční stránku věci – na sýrárnu jsme si totiž vzali u banky úvěr,
část peněz nám ještě půjčila babi z Plzně. Za neutuchající podporu jsem
své rodině velmi vděčná.
Ještě to chtělo vymyslet, jak se sýrárna bude jmenovat. Rodinná rada
zasedla a za nemalé pomoci našich dvojčat jsme to vymysleli – naše sýrárna
nese název spojeniny prvních slabik mého křestního jména a příjmení,
tedy Sýrárna JAGA.
Jako vhodné prostory pro sýrárnu jsme vybrali s mužem původní prádelnu
v našem rodinném domě. Rekonstrukce, hromady papírování a schvalovací
procesy byly náročné, zvláště s ohledem na to, že jsem podnikání rozjížděla
v době covidu. Nicméně vše se nakonec povedlo. Mám velkou radost, že teď
mohu nabízet své výrobky nejen rodině, ale i mým zákazníkům, s kterými
komunikuji pomocí FB profilové stránky sýrárny a instagramového účtu.
Nabízený sortiment zboží elektronicky inzeruji, v průběhu prodeje na
farmářských trzích nabídku střídám a pravidelně obměňuji dle přání
zákazníků. Nabídka je opravdu pestrá – kefíry, jogurty, mléčné dezerty,
pomazánky, spousta druhů sýrů…
Kvůli přísným hygienickým nařízením bohužel nemohu zákazníkům
nabídnout prohlídku provozovny, prodej mých výrobků probíhá přes
prodejní okénko. Pro naše zvědavé zákazníky, kteří chtějí vidět, jak vypadají
prostory sýrárny, jsem natočila video a celou provozovnu si tak mohou
prohlédnout na našem FB profilu. Při prodeji na trzích či ze sýrárny přes
prodejní okénko moc ráda o výrobě se svými zákazníky popovídám
a nabídnu ochutnávku.
Věřím, že k rozvoji sýrárny JAGA pomůže i certifikace značkou POLABÍ
regionální produkt. Dne 31. 5. 2021 naše sýrárna získala certifikát pro
všechny výrobky, na což jsem hrdá. Přijďte ochutnat!
Facebook: Sýrárna JAGA
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Písečný přesyp u Píst
Písečný přesyp u Píst je význačná přírodní
památka na východním okraji Přírodního parku
Kersko–Bory v okrese Nymburk ve Středočeském kraji. Od roku 2009 je území na seznamu
významných lokalit Evropy Natura 2000.
Písečný přesyp u Píst je považován za nejzachovalejší pohyblivou navátou písečnou dunu na
území České republiky. Na seznam přírodních
památek byla zařazena z důvodu ochrany písečných dun a jejich unikátní kontinentální flory
a fauny. Rostou tu otevřené pískomilné trávníky,
borové jmelí, bříza pýřitá, dále vzácné rostliny
jako paličkovec šedavý a psineček obecný. Kromě
toho je duna domovem chráněných živočichů,
z nichž nejvýznamnější jsou mravkolvi, kteří se
běžně vyskytují v písečných dunách jižní části
afrického kontinentu. Jejich larvy chytají hmyz
do důmyslných pastí.
Oblast je důležitá také z hlediska archeologického, byly tady nalezeny zbytky nástrojů z dob
mezolitického osídlení, z pozdější doby halštatské, ze starší doby římské i ze středověku.
Geologický původ vzniku a formování písečné
duny u Píst sahá někam hluboko do prehistorických čtvrtohor, kdy se koryto Labe zanášelo

obrovskými nánosy štěrku a písků. Působením
větrů byly masy písku vyváty z břehů koryta
a nahromaděny do zvlněných kopců a kopečků,
které se postupně formovaly do dnešní podoby
pohyblivé duny stejně jako to vidíme v přímořských oblastech nebo v pouštích. O konzervaci
a ochranu se pak postarala přirozená vegetace,
která dunu pokryla lesem a zabránila tak ztrátě
nahromaděných písků a postupné likvidaci vzácného přírodního úkazu. Ale i tato geologická
rarita středních Čech vyžaduje občasné akce
člověka – ochránce přírody. Čas od času se tady
provádí specifické zásahy na zamezení přílišného
zarůstání odkrytých částí duny.
Pokud se chcete vydat na tento originální výlet
do pouštní oblasti Středočeského kraje vyjděte
z obce Písty a pak už je to pěšky nebo na kole
po červeně značené turistické trase pouhých
500 m. Cesta je vhodná i pro rodiny s malými
dětmi a kočárky. Po červené se sem dostanete i z
druhé strany od jezera v Sadské. Nebo si můžete
udělat delší 5 km procházku či projížďku přímo
z centra Nymburka, kam se velmi snadno dostanete vlakem.

Vůně jablek a moštu
K podzimu patří vůně jablek a moštu. A nejlepší jsou ty se značkou POLABÍ regionální
produkt, certifikováno jich je hned několik:
Jablka ze Štíhlic, Zdravé ovoce z Bříství
a Červenopečecký mošt. V moštárně v Červených Pečkách si můžete nechat zmoštovat
i vlastní úrodu.

Nejen dušičkovou výzdobu pořídíte v Zahradnictví Jandl, jejich
hrnkové květiny jsou také značkové.
Stejně jako zelenina z Království, kterou v Království u Kouřimi
pěstuje pan Buchal.
www.zahradnictvi-jandl.cz

Polabské farmářské trhy:

* Lysá nad Labem – každou středu dopoledne na Husově náměstí
* Nymburk – každý čtvrtek 8–14 hodin na Náměstí Přemyslovců
* Čelákovice – každou sobotu 7:30–12 hodin na Náměstí 5. května
* Milovice – každou sobotu 7:30–12 hodin na Náměstí 30. června
* Poděbrady – každý pátek 8–15 hodin na Jiřího náměstí
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Poohří
Konec léta a začátek podzimu patří v Dolním Poohří tradičně děkování za
bohatou úrodu a oslavám sklizně – chmele, vína, cibule či jablek. Přijměte naše
pozvání a ochutnejte s námi letošní úrodu.
Ochutnejte Čongrády
Máte rádi retro? Pak tato tři masa inspirovaná tradicí nesmí ve Vaší spíži chybět:
www.congrady.eu/retro-congrady
Z těch nejlepších surovin, bez lepku a chemických konzervantů. Nyní i jako novinka v podobě
zvýhodněného setu. Nechte se inspirovat
recepty týmu Čongrády a ohromte své přátele
třeba poctivým lunčburgrem.
www.congrady.eu

Pojďte s námi na procházku
Zámecký park v Krásném Dvoře je přístupný celoročně, nejvíce však
k procházkám láká právě v období, kdy ho zbarví podzimní listí. Tento
rozsáhlý přírodně krajinářský park, první svého druhu v Čechách, založil
Jan Rudolf Černín v letech 1783–1793. Jeho rozloha činí téměř 100 ha
a roste v něm přes 100 druhů dřevin. Nalezneme zde řadu prastarých
dubů, buků, lip, jírovců, platanů, javorů a olší. Nejvýznamnější je tzv.
Goethův dub (dnes již pouze torzo), jehož věk se odhaduje na 1000 let
a patří mezi nejstarší stromy v Čechách.
Podle tehdejší módy byly volné travnaté plochy anglického parku
v Krásném Dvoře oživeny řadou romantických staveb. Jednou z nich je
Novogotický templ, který je nejen nejstarší čistě novogotickou stavbou
u nás, ale také nejstarší rozhlednou ve střední Evropě. V letech 2014–2017
prošel obnovou. Pro veřejnost je nyní přístupný jak jeho interiér, tak
i vyhlídková lávka.
Od loňského roku nabízí zámek Krásný Dvůr všem zájemcům o individuální
komentovanou prohlídku mobilní aplikaci s interaktivním digitálním
průvodcem po zámeckém parku. Kromě audioprůvodce uživatel získá
přístup k mnoha bonusovým materiálům – bohaté fotogalerii, historickým
zobrazením a plánům parku, videím z dronu a hudebním nahrávkám.
Národní památkový ústav www.npu.cz
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Kdoulování na mlýně v Brlohu
Vernerův mlýn je rozsáhlý hospodářský a přírodní areál včetně
sadu, kde se po dlouhá léta daří pěstovat dnes již téměř zapomenuté ovoce – kdoule. Tyto sytě žluté plody hruškovitého
tvaru mají poměrně tuhou slupku a dužinu. Nejsou určeny
k okamžité konzumaci, avšak lze z nich připravit vynikající
kompoty, želé, marmelády nebo kdoulovici. Mimo kuchyň
mohou sloužit jako osvěžovač vzduchu nebo oblečení v šatníku.
Kdoule obsahují mnoho vitamínů a účinných, pro tělo prospěšných látek. Obsahují cukry a pektiny, silice, třísloviny a organické
kyseliny. Z minerálních látek draslík, fosfor, mangan, síru a měď.
Z vitamínů jsou nejvýznamnější provitamin A, vitamín C a B.
Kdoulování, tedy vaření kdoulové marmelády, patří ve Vernerově mlýně k pravidelným akcím a je certifikovaným zážitkem
značky POOHŘÍ regionální produkt. Podle receptu z Vernerova mlýna se nejlepší kdoulová marmeláda dělá tak, že kilo
nakrájených kdoulí se mírně podlije vodou, přidá se skořice
a hřebíček, povaří se a rozmixuje a přidá půl kila cukru. Poté
se naplní do skleniček.
zdroj: Vernerův mlýn o.p.s.

Prácheňsko
Krajina protkaná rybníky, lesy a voňavými loukami nabízí prostor pro mnoho sportovních aktivit
i pro trávení klidné dovolené. Prácheňskem cválejte na koni, plujte lodí po Otavě, jezděte na kole
po značených cyklostezkách, jako pěší turista se procházejte ve stínu staletých dubů po poutních
stezkách vedoucích až na sv. Annu. Osvěžte se pivem z regionálních pivovarů, ochutnejte speciality
z ryb nebo navštivte některou z mnoha kulturních akcí.
Podzimní chvíle můžete prožít v penzionu U sv. Jana

Rodinný Penzion u sv. Jana se nachází v objektu
Kraselovský Dvůr v malé obci Kraselov v oblasti
zvané Šumavské Podlesí. Jedná se o nově zrekonstruovaný objekt původní tvrze.

páry. Objekt je nekuřácký, část dvora je vyhrazena
soukromému parkovišti, dále zde najdete krb,
gril, ohniště, rybník, fotbalový plácek a další.
V penzionu je připojení k internetu přes Wi-Fi.

V penzionu jsou k dispozici 4 čtyřlůžkové pokoje,
2 pokoje pro dvě dospělé osoby a dvě děti, z nichž
jeden je koncipován jako částečně bezbariérový.
V přízemí penzionu je pro hosty k dispozici společná plně vybavená kuchyň a jídelna.

CHANA – DW, s. r. o.
Penzion U sv. Jana
Kraselov 62
387 16 Kraselov
tel.: 602 253 163
penzion@kraselovskydvur.cz
www.kraselovskydvur.cz

Penzion je vhodný zejména pro cyklisty, rodiny
s dětmi, svůj klid tu ale naleznou i jednotlivci či

Vodní mlýn Hoslovice

Jedinečně dochovaný vodní mlýn na horní vodu je starý více než 400 let.
Unikátní mlýn s opraveným dobovým zařízením je vhodným místem pro
ukázku tradiční řemeslné výroby. Koná se zde mnoho akcí přibližující
život na venkově včetně udržovaných tradic a zvyků – např. stavění máje,
den mlynářů, den řemesel, dožínky, konopická a další.
Při akcích se peče chléb v mlýnské peci. Součástí mlýna je stálá etnografická expozice „Ze života šumavského Podlesí“. Vodní mlýn Hoslovice
spravuje Muzeum středního Pootaví Strakonice a pro veřejnost je otevřený
od dubna do října.
Zajímavost: Prostředí historického vodního mlýna je oblíbeným dějištěm
filmů a pohádek.
Hoslovice 36, 387 19 Čestice
tel.: +420 731 907 308
mlyn@muzeum-st.cz

Rybářské muzeum Vodňany

Chov ryb je s vývojem města spojen už více než
půl tisíciletí. V roce 1920 byla ve Vodňanech založena Rybářská škola, od roku 1996 funguje Vyšší
odborná škola vodního hospodářství a ekologie.

dvacet akvárií, ve kterých je umístěno kolem stovky
ryb, žijících na našem území i mimo něj, třeba
v Amazonii. Zajímavostí je, že se tu daří chovat
i rozmnožovat sladkovodní rejnoky.

Součástí školy je Rybářské muzeum. Dozvíte se
v něm více o historii rybníkářství, vystavené jsou
tu desítky ryb včetně jejich koster.

SRŠ a VOŠ VHE Vodňany
Zátiší 480,
389 01 Vodňany
tel.: +420 727 872 621
rybarskaskola@srs-vodnany.cz
www.srs-vodnany.cz

Mokřadní biotop představuje vodní ptáky i savce.
Pro milovníky rybaření je zde expozice historických rybářských potřeb. Nachází se zde asi
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Slovácko regionální produkt
Největší oslavou v roce většiny slováckých obcí jsou hody. Obyvatelé vybalí své slavnostní
kroje, pozvou nejlepší přátele či rodinné příslušníky na návštěvu a v tyto dny cítí nejsilněji
své kořeny. V některých částech Slovácka, jako je například Podluží, už mají obce letos
hody za sebou. Například na Kyjovsku nebo Strážnicku je ale nejsilnějším obdobím
hodových oslav říjen a listopad. Nepropásněte ty největší průvody se stovkami krojovaných,
jako jsou například ve Strážnici, Vracově či Kyjově.
Nejsilnější zastoupení ve značce SLOVÁCKO regionální produkt mají textilní
výrobky. Všichni čtyři držitelé značky vyrábějí neuvěřitelně propracované
oděvy či doplňky a je radost se dívat, že u všech se děje stále něco nového.
Značka aliŠik začínala především s modrotiskem zdobenými košilemi, ale
neustále rozšiřuje i nabídku doplňků. Jde především o tašky, kabelky či
peněženky.
www.alisik.cz

Magdino vyšívání má na svém kontě nové a nové zakázkové práce,
do kterých vkládá vyšívaný slovácký ornament. Za poslední týdny se
může pochlubit dvěma nádhernými úspěchy. Vyšívaným motýlkem
speciálně vyrobeným pro ministra kultury Martina Baxu a pak také
kolekcí vyšívaného prostírání objednaného výhradně pro českou
ambasádu v Madridu.
www.magdinovysivani.cz

Značky FolklorStyl a Krojinak se stávají plnohodnotnými slováckými ikonami na poli oděvního návrhářství.
Vyrábějí společenské modely, které povznášejí slovácký ornament na novou úroveň. V letních měsících
opanovaly nejednu módní přehlídku a obě zaujaly
mnohé odborníky. FolklorStyl byl například součástí
akcí v Dolních Bojanovicích nebo Brně. Krojinak uchvátil
svou módní přehlídkou v rámci Jízdy králů v Kunovicích.
www.folklorstyl.cz
www.krojinak.cz
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Není pro Slovácko na podzim nic typičtějšího než burčák.
I proto je skvělé, že mezi držiteli značky SLOVÁCKO regionální
produkt jsou tři vinařství, i když jsou držiteli značky za jiné
výrobky než víno.
Pokud tedy na podzim budete projíždět Slováckem, zastavte
se v Mikulčicích ve Vinařství Bartoníkovi, v Čejkovicích
ve Vinařství Sýkora nebo ve vesničce Archlebov ve Vinařství
SPIELBERG.
Na všech třech místech na vás čekají zajímavé certifikované
produkty, jako jsou mošty, džemy nebo třeba vinný olej.
A rozhodně vám tam nalijí i ten burčák. Všechna tři uvedená
místa mají ve svých sídlech i prodejny s obsluhou, takže se
nemusíte bát, že si jen přečtete ceduli, že všichni zaměstnanci
jsou právě ve vinicích na vinobraní.

Listopad je už neodmyslitelně spojen s ochutnávkami mladých vín a různými svatomartinskými slavnostmi.
Pokud se v období svatého Martina vyskytnete na Slovácku,
máte možnost spojit víno i s vojensko-historickým zážitkem.
Bzenecké svatomartinské slavnosti (letos 12.11.) totiž
každoročně připomínají i podzimní tažení napoleonských
armád před bitvou u Slavkova. Vojska opět projdou centrem
města s cílem v areálu zámku, kde se odehraje bitva.
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Slovácko tradiční výrobek
Podzim na Slovácku se vyznačuje vinobraním, burčákem, hody v každé vesnici
a zbarvenými lesy v Chřibech či Bílých Karpatech.
Košíkář Leoš Křižka
Košíkář Leoš Křižka se na podzim nezastaví. Nejenom, že jej vyhledávají houbaři, ale
také ho můžete potkat na všech vinařských akcích na Moravě, jelikož oplétá koštovky
a vinné sklenice, které jsou povinnou výbavou návštěvníků těchto akcí.
Ptáte se jaká byla jeho cesta k výrobě z proutí? Na to jsme se ho v rozhovoru zeptali:
Jak dlouho se věnujete řemeslu a jaká byla
vaše cesta k němu?

pletou třeba košíky a z konopiny se dobře dělají
pomlázky. Ale obecně je s materiálem problém

Toto řemeslo dělám od roku 1985. Košíkářem
jsem se vyučil pod ÚLUVem u pana Františka
Daňhela z Buchlovic, to byl můj mistr, který mě
pletení košíků naučil. Ve výučním listě mám
zpracovatel přírodních pletiv. V ročníku nás bylo
11, ale jakmile se ÚLUV zrušil, tak jsem u řemesla
zůstal jen já.

Spoustu proutěného zboží je dováženo ze
zahraničí, proč jsou lepší vaše výrobky?

Předáváte své řemeslo dále?
Děti se naučily plést jenom pomlázky, ale košíky
se nenaučily. Ale manželka mi pomáhá, také se
pletení naučila. Vyučila se ve Slezanu přadlenou
a postupně mi začala pomáhat. Pomáhala mi
dělat pro keramiky ratanové uši na misky, aromalampy a postupně se ke mně přidala v dalším
sortimentu.

Z čeho pletete?
Pletu z proutí, pedigu, pletu z elhar šňůry, což je
mořská tráva. Proutí beru z Výzkumného Ústavu
v Kunovicích. Je to šlechtitelská stanice, ve které
mají různé druhy vrb. Jsou různé druhy vrb s různou barvou proutí – například vrba americká,
konopina. Některé druhy jsou víc dřevnaté,
některé mají více dužiny. Z vrby americké se

Největší rozdíl je v pevnosti. U košů zaplétám
ucho do dna koše, aby víc vydržel, když se v něm
nese třeba dřevo. A samozřejmě koupí výrobku
od českého výrobce podpoříte domácí tvorbu,
peníze zůstávají v České republice.

Jak dlouho Vám trvá vyrobit jeden košík?
Jeden košík vyrábím tři hodiny, nejtěžší je udělat
oválné dno košíku, to dá nejvíce práce, ale pak
už je to snadné. Na ošatky musím používat dřevěné formy. Nejvíce mě baví, že za chvíli vidím
výsledek.

Co se vám ze sortimentu nejlépe prodává?
Záleží podle období, na Vánoce se prodávaly
dobře opletené láhve a koše na dřevo. Na Velikonoce samozřejmě pomlázky a ošatky na vajíčka.
Při vinobraní se nejvíce prodá skleniček na víno
a koštovek. V době covidu ženy zůstaly doma,
tak jsem hodně vyráběl ošatky na pečení chleba.
Co mě překvapuje, tak že se ještě stále prodávají
nůše.

Pokud toužíte po fortelném koši nebo demižonu, navštivte náš e-shop, kde výrobky
pana Leoše Křižky najdete www.tradicnivyrobek.cz/proutene-vyrobky
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Kampanela
Pokud se chystáte na toulky po Slovácku a zavítáte do Buchlovic, kde
se nachází krásný barokní zámek, zkuste navštívit i keramickou dílnu
KAMPANELA.
Jedná se o rodinnou dílnu manželů Jaroslava a Renaty Crlových, kteří milují
všechno domácí, lidové a srdeční záležitostí je pro ně nádobí našich babiček.
Proto se rozhodli jít za svým srdcem a dělat co je baví a začali takovou
keramiku vyrábět.
Všechny výrobky mají společný dekor, a to modré kytičky na bílém podkladu.
Jejich keramika je výjimečná tím, že dekor je uvnitř a vně je skořicově hnědá
glazura. Keramiku vyrábí výhradně ručně z přírodních materiálů, takže Vaše
pečení bude zdravé pečení. Vracíme se zpátky k něčemu, co je léty ověřené.
V jejich sortimentu najdete hrníčky, krajáče, hrnce na pečení chleba, hrnce
na kvašené zelí, mísy a mnoho dalšího.
Jejich výrobky si zamilujete a navodíte si atmosféru babiččiny chalupy.
www.kampanela.cz
Receptů z hub není na podzim nikdy dost, a proto nyní přinášíme jednoduchý
recept, který se vařil v malé slovácké obci Kozojídky.

Pohanková kaše na houbách
* 300 g pohanky
* 250 ml mléka
* 250 ml vody
* česmel
* 150 g másla
* 1 cibule
* houby
* sůl

Pohanku dobře propereme vodou, zalejeme mlékem s vodou, osolíme
a povaříme. Současně opražíme na másle cibulku a přidáme pokrájené houby
a podusíme doměkka. Uvařenou pohanku spojíme s vydušenými houbami,
ochutíme solí a pepřem. Můžeme přidat trochu prolisovaného česneku.
Recepty, které znáte od svých babiček najdete v Kuchařkách tradičních
pokrmů na Slovácku. V prodeji i na e-shopu www.tradicnivyrobek.cz

26. 11. 2022 se můžete potkat s většinou
certifikovaných výrobců Tradičního výrobku
Slovácka na 13. ročníku Přehlídky Slovácko
v tradici. Zde můžete nahlédnout pod ruce
výrobcům ze Slovácka, při dílničkách si
vyzkoušet různá řemesla a zakoupit
rukodělné výrobky přímo od lokálních
výrobců na jednom místě. Doprovodný
program rozhodně nebude chybět.
Všechny akce naleznete na
www.slovacko.cz
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Šumava
Na Šumavě je krásně po celý rok, ale podzim je tu obzvláště krásný, zasmušilé
kopce schované do ranní mlhy, příroda, protkána podzimními paprsky, hraje
všemi barvami, můžeme si opět po roce užívat šumavské babí léto.

Řezbářské výrobky od Karla Tittla
„Při svých toulkách přírodou mě vždy přitahovala práce se dřevem, v každé volné chvilce
jsem vyřezával a tento můj koníček se posléze stal mojí obživou. Jsem spoluautorem
jednoho z největších mechanických betlémů v ČR, který je umístěn v Muzeu Šumavy
v Sušici,“ říká pan Karel Tittl. Na 16 m2 je umístěno 35 objektů, 150 statických a 150
pohyblivých figur, zvláště na podzim a v čase adventu je to vyhledávaný cíl výletů.
Betlémů vyřezal již nespočet, na Šumavě můžete kromě toho sušického vidět například
v čase adventu železnorudský v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy v Železné Rudě
nebo velhartický betlém instalovaný nastálo přímo v jeho dílně ve Velharticích.
Všechny výrobky pana Tittla jsou ručně vyřezávané z lipového dřeva, které pochází
z oblasti Šumavy. Sortiment je velice široký – kříže a křížky, betlémy, plastiky, sošky,
pohádkové postavičky a mnoho dalších. Některé výrobky jsou povrchově upravovány
fermeží nebo voskem.
Řezby pana Tittla jsou roztroušeny po celém světě, např. kříže jsou v kaplích církve
luteránské na různých místech USA i v Kanadě, dokonce vyřezal betlém i pro papeže,
Benedikta XVI. Jeho výrobky lze zhlédnout v jeho dílně ve Velharticích. Je držitelem
mnoha ocenění, v letošním roce obdržel ocenění – Mistr tradiční rukodělné výroby
Plzeňského kraje. Gratulujeme!
Karel Tittl
Velhartice 86, 341 42 Kolinec
tel.: 606 730 013, 723 915 498,
web: www.rezbarstvitittl.unas.cz
e-mail: tittlkarel@centrum.cz
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Café Charlotte: aktuality
Vážení návštěvníci šumavského regionu, milí hosté cukrárny Café Charlotte, dovolte nám, abychom v následujících řádcích stručně zhodnotili uplynulou sezónu,
představili několik novinek a nalákali Vás na podzimní
akce, které se budou konat na Železnorudsku v nadcházejících měsících.
Jaro a především léto bylo na Šumavě mimořádně teplé,
tolik tropických dnů a téměř žádný déšť během července
a srpna si vážně dlouho nepamatujeme. Není divu, že
turistický ruch tu byl značně znát, což potěšilo především všechny ubytovatele a gastronomické podniky.
První víkend v srpnu tradičně patřil Železnorudským
slavnostem, hlavně díky slunečnému počasí se vydařily
na jedničku a přivítaly značné množství návštěvníků
z blízka i daleka. My jsme hrdou součástí těchto slavností
a každoročně máme otevřený stánek s naší vyhlášenou
škvarkovou pomazánkou, kávou, pivem i míchanými
drinky. Letos jsme navíc vsadili na naši osvědčenou klasiku,
vynikající kynuté borůvkové koláče.
Příchod září znamená nejen návrat do školních lavic
našich dětí, ale také zpomalení hektického letního tempa.
Dny se krátí, a když zrovna není slunečné babí léto s rozzářenými barevnými stromy, tak je složitější vymýšlet
program nejen pro děti, ale i pro dospělé. Díky poloze
uprostřed Šumavy a na hranicích s Německem je Železná
Ruda právem považována za centrum turistického ruchu,
které se velmi rychle rozvíjí a přizpůsobuje požadavkům
turistů: ať už se jedná o zimní či letní aktivity, sportovní
nebo kulturní akce. Cukrárna Café Charlotte má navíc
naprosto ideální polohu, odkud lze vyrážet na výlety,
nebo kde si odpočinout po náročném dni.
Připravili jsme pro Vás několik tipů na kratší i delší výlety
i aktivity, které Vás i děti budou bavit. Prozkoumejte
s námi historii a objevujte přírodní krásy našeho města
a blízkého okolí.
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Naše tipy na výlety a jiné aktivity:
* Historická procházka městem k barokní dominantě – kostelu Panny Marie Pomocné z hvězdy, postavenému v letech 1729–1732 na
přání a náklady hraběte W. J. Nothafa z Wernbergu. Kostel má atypický půdorys šesticípé hvězdy a dvě kupole. Uvnitř je k vidění mariánský oltářní obraz, který je jednou ze dvou kopií obrazu Madony s dítětem od Lucase Cranacha, pět postranních oltářů, křtitelnice ze
Šumavské žuly nebo lustr ze Šumavského skla. Proti kostelu stojí Zámeček, původní letní sídlo hrabat Nothaftů postavené v roce 1706.
Dnes je v Zámečku umístěna expozice historických motocyklů. Procházku lze zakončit návštěvou Muzea Šumavy, které se nachází
v domě z roku 1877 a jehož sbírky pocházejí z rodinného majetku sklářského rodu Abele.
* Prohlídka Environmentálního centra v budově bývalé základní školy. Celý objekt je
koncipován jako návštěvnické centrum pro širokou veřejnost, která se zajímá jak o dění
v oblasti Železnorudska, tak o její přírodní bohatství. Je zde k vidění například stálá
expozice k historii lyžování na Šumavě nebo geologická výstava Kráter. Na ducha školy
navazuje centrum i programy ekologické výchovy zaměřené na ochranu přírody určené
dětem.
* Procházka dlouhou alejí až k zaniklé osadě Debrník. Stával zde barokní zámeček z roku
1790 postavený Marii Alžbětou Hafendbradelovou, který však byl v roce 1987 stržen. Dnes
je zde k vidění pouze kašna, relikty zdiva zaniklých domů a opuštěný areál bývalé pohraniční stráže. Z Debrníku vede cesta dále do Ferdinandova údolí, kde stávala významná
sklářská huť. Unikátní zrcadla, která zde byla vyráběna, byla svého času velmi oceňována
na průmyslových výstavách.
* Návštěva významné českoněmecké železniční stanice Železná Ruda – Alžbětín, která byla
součástí první horské železnice v rámci Rakouska-Uherska. Tvoří ji dvě identické zrcadlově
obrácené budovy, jejichž středem prochází státní hranice. V německé polovině nádraží
funguje nejen společné informační centrum, ale také čtyři expozice – expozice vyhrazená
netopýrům, výstava k vrchu Javor a dalším přírodním zajímavostem, expozice lyžování
včetně lyžařského trenažéru a výstava k historii zdejší železnice. V půdních prostorách lze
shlédnout (zatím) nedokončenou modelovou železnici.
* Procházka po Křížové cestě, která vznikla z iniciativy železnorudského faráře J. W.
Kolbecka, jenž ji poprvé vysvětil v roce 1815. Křížová cesta je tvořena čtrnácti žulovými
sloupky s nikou a kaplí sv. Anny, která zcela zanikla, avšak byla v roce 1992 znovu vystavěna. Při odkrytí jejích základů byla nalezena původní nepoškozená dlažba, která je
součástí nově postavené kaple. Křížová cesta končí na hřebeni u hotelu Belveder, kde je
možné posedět u piva z místního pivovaru.
* Milovníci přírody se mohou vypravit na delší pěší túry, které je zavedou na tři z pěti
karových ledovcových jezer v Čechách – Černé, Čertovo a Laka, k vodopádu Bílá Strž, na
rozhledny na Špičáku a Pancíři nebo třeba na Rozvodí ve výšce 1053 m. n. m.
* Kolem Železné Rudy byly vytvořeny tři různě dlouhé naučné stezky – Utajená obrana
železné opony, která vede kolem donedávna skrytých pevnostních objektů, Historie obce
Špičák zas připomíná například těžbu železné rudy i budování špičáckého železničního
tunelu a nejdelší Sklářská stezka se vydává po stopách sklářské tradice v regionu.

V nadcházející zimní sezóně se těšíme na všechny, kteří se u nás zastaví během
lyžařských a sáňkařských radovánek na okolních kopcích. Z vlastní zkušenosti víme,
že sladká odměna v podobě dortu a horké kávy nebo kakaa chutná nejlépe po celém
dni na svahu. Děkujeme za přízeň a brzy na viděnou.
Zdroj: Café Charlotte
www.cafe-charlotte.cz

A co ještě můžete zažít na Šumavě?

22. 10. Zabijačkové hody, Klatovy, náměstí
Tradiční zabijačkové hody s prodejem zabijačkových specialit, to vše
doplněné farmářským trhem, aktivitami pro děti a ochutnávkami
regionálních potravin. Od 8 do 13 hodin. www.klatovy.cz
29. 10. Pečení chleba, Lenora, obecní pec
Přijeďte ochutnat tradiční lenorské placky, housky a výtečný chléb.
Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora
12. 11. Martinské posvícení, Javorník na Šumavě www.javorniksumava.cz
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Toulava
Není krásnější období pro toulky Toulavou než babí léto a začátek podzimu, kdy se krajina
převleče do krásných barev. Příroda postupně ubírá na svém tempu a připravuje se na zimu,
ale zároveň je ještě počasí na pěší i cyklo výlety. Podzim v našem regionu se nese i ve znamení
dozrávání místního bohatství, jablek, švestek, hrušek, zklidnění po vytížených letních měsících
a díků přírodě za její práci.
Co se v naší regionální značce dělo a co je nového?
Koncem června jsme v Toulavě certifikovali nové produkty. Aktuálně má tedy značku
TOULAVA regionální produkt dohromady již 35 lokálních producentů a 2 poskytovatelé
služeb. A naše „nováčky“ vám na následujících řádcích moc rádi představíme...

Oblečení z merino vlny WOFCE – paní Pavlína Arnoštová, Tábor – Čelkovice
„V malé dílně v Táboře ručně vyrábím oblečení z úžasného přírodního materiálu
– vlny merino. Tato vlna má perfektní vlastnosti, udržuje výborný tepelný komfort
uživatele, nepáchne při používání jako běžné syntetické materiály, je velmi příjemná
pro pokožku. A je pro mě důležité i to, že se jedná o velmi udržitelný materiál,“ říká
Pavlína Arnoštová. Oblečení z merino vlny je určeno zejména pro sport, ale i pro
volný čas. A je báječné pro turisty na toulání.
www.wofce.cz

Keramika ARLETO – ARLETO s.r.o., Tábor
ARLETO je malý sociální podnik, který zaměstnává zejména osoby se zdravotním postižením. Vyrábějí
dekorační a upomínkové předměty z keramické hlíny – figurky andělů v různých velikostech, jarní
a velikonoční keramické dekorace (slepičky, ovečky, vajíčka, ptáčky), vánoční keramické dekorace
nebo třeba zápichy k bylinkám.
www.arleto.cz

Přírodně barvené oděvní doplňky – Mgr. Petra Kulhánková, Černýšovice u Bechyně
Jedná se o oděvní doplňky barvené technikou ekoprint za použití výhradně rostlinných barviv. Barvení
pomocí rostlinných barviv je proces, který člověk využívá už od doby, kdy vyrobil první textilie. Technologii
přípravy i mísení barev si jednotlivé dílny střežily jako výrobní tajemství. Velká část barvířského umění je
založena na intuici a zkušenostech, každý barvíř si postupně vyvine svůj vlastní styl. „Při procesu barvení
používám pouze tzv. domácí chemii (sůl, ocet, sodu aj.) a veškerý odpad kompostuji. Barvím pouze
rostlinami ze svého okolí, které se většinou považují za plevely (třeba kopřiva, svízel, pelyněk, vratič,
rmen). Jde o velmi rozmanitou, inspirativní a tvůrčí techniku plnou překvapení,“ dodává Petra Kulhánková.
www.toulava.cz/herbaincognita

Výrobky z Pekárny Lužnice – Wild wine s.r.o., Tábor
Kozský, Jordán nebo třeba Tismenický. Tak se jmenují nejen „vodstva“ v Táboře, ale také chleby z místní
pekárny Lužnice. Kromě nich tu pečou i nejrůznější bulky, loupáky, šneky, poctivé buchty a také koláče.
Pekárnu najdete v Táboře u Čelkovického mostu. A jaké je tajemství jejich vyhlášeného chleba? Kyne
v ošatkách celý den a celou noc, tím pádem pak není nadýmavý a je dobře stravitelný. Chleba i ostatní
pekařské výrobky jsou z regionálních surovin. Pečou tu z lokálních mouk, tvaroh do buchet je z Minisýrárny Slapsko (ta také patří do rodiny naší toulavské regionální značky), kmín a mák jsou z jihu Čech.
www.facebook.com/pekarnaluznice
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Garage Coffee – káva z Tábora – INDIVIDUALITA s.r.o., Tábor
Garage Coffee je mladá začínající táborská pražírna, která v tuto chvíli nabízí 12 druhů
100% arabik, jednu bezkofeinovou kávu a 7 variant kávových směsí namíchaných v různých
poměrech arabiky s robustou. Všechny kávy mají dohledatelný původ, některé nesou
označení „Fair trade“ a „Rainforest alliance“. K balení čerstvě upražené kávy tu používají
speciální třívrstvé obaly s jednosměrným ventilem anebo plechovky, které jsou určené
pro speciální edice. Můžete tu tak ochutnat i kávu z dámské edice, závodní edice nebo
třeba z edice Maryša – do smrti dobrý.
www.kavaztabora.cz

Kytky z Kytkofarmy – Josef Vrhel, Chabrovice
Nováčkem mezi certifikovanými regionální značkou Toulavy jsou také kytice z květin
vypěstovaných na Kytkofarmě (čerstvé i sušené). Jedná se o lokální květiny, které se zde
dříve pěstovaly anebo o jejich nové kultivary. „Květiny pěstujeme přirozeným šetrným
způsobem k přírodě. Hnojíme přírodními hnojivy a kompostem. Každá kytice nebo vazba
je takové naše malé umělecké dílo. Jsou odrazem naší osobnosti a vázané přímo na míru,“
říkají manželé Vrhelovi. Cílem je radost a potěšení toho, kdo jejich květiny dostane, nebo
kde budou květiny jako dekorace radost rozdávat. Vrhelovi v Chabrovicích nedaleko
Choustníku postupně budují místo, kam si přijedete odpočinout, uvázat si vlastní kytici
a načerpat radost i z jejího tvoření.
www.facebook.com/kytkofarma

Toulava FEST
Na konci srpna proběhlo tradiční setkání všech přátel turistické oblasti Toulava – Toulava FEST. Putovní festival se letos uskutečnil
v Milevsku v rámci Bartolomějského posvícení. Nechyběli tu výrobci a řemeslníci z Toulavy, předávání certifikátů našim nováčkům,
dobrá muzika, zajímavosti a tipy, co v Toulavě navštívit. Novinkou byla v letošním roce i pouť po Poutní stezce Toulavy. Pro poutníky
byl výjimečně otevřený i poutní kostel v Sepekově.

Vitaminová bomba z Hrejkovic
Nadešel čas, kdy je opět potřeba začít doplňovat hodně vitamínů. Pojďme to zkusit jako
naše babičky – tradičně a bez konzervantů, s kysaným zelím z Hrejkovic z rodinné firmy
pana Hřebíka. „Naše rodinná firma funguje v jihočeských Hrejkovicích více než 20 let, od
začátku jsme nakládali zelí pro naše zákazníky přímo do jejich vlastních donesených nádob.
Poslední roky jsme začali zelí nakládat i do skleněných třílitrových lahví, kde zelí přímo kvasí
klasickým mléčným kvašením. Toto je naše hlavní zásada – dodržet klasické postupy, žádné
moderní technologie,“ říká Dušan Hřebík. A mimochodem, jejich zelí je výborné!
www.kysanezelizhrejkovic.cz

Vrchotický kapr
Podzim je také obdobím, které patří mezi ta nejoblíbenější mezi rybáři. Pokud patříte
mezi ně, zveme vás v Toulavě k rybníku Velký Vrchotický. Leží v půvabné krajině Českého
Meránu nedaleko Sedlce-Prčice. Rybolov tu může provozovat každý, kdo si zakoupí
jednu z povolenek. Představí se vám tu osobně v celé své kráse třeba „Vrchotický kapr“
certifikovaný regionální značkou Toulavy.
www.forestfish.com
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Vysočina
Podzim / Jiří Žáček
Na obloze tiše čtu si:
na jih odlétají husy.
Na zahradě za úvozem
jablíčka už zvoní o zem.
Na polích podzim hospodaří,
k večeru si mlhu vaří.
Nejen pohled z okna na krajinu hrající všemi barvami, ale i verše nás ladí
do podzimní nálady.
A proto bychom Vám rádi představili sílu přírody, která umí sychravé
dny rozehřát, rozsvítit a osladit. Tušíte, co to je?
Je to med… a jeho producenti, kterých máme na Vysočině plno:

Jiří Bula – med květový, smíšený, medovicový a pastový
Včelí farma Kurtinovi – farma vznikla v roce 2000, avšak včelaření se majitelé věnuji od roku 1988. Mimo prodeje medu
se zabývají také produkcí oddělků a chovem matek. Od roku
2009 se farma může pochlubit uznaným vyšší šlechtitelský
chov včely kraňské.
Filip Liška – Český med z Kamenice na Lipou a Kamenická
medovina
Včelí farma Nosek – tajemství kvality medu a medoviny z této
včelí farmy spočívá v čistém prostředí Telčska ležícího v jižní části
Vysočiny, v pestrém složení medonosných rostlin v okolí farmy
a šetrných postupech při chovu včel a zpracování všech včelích
produktů. Mimo různé druhy medíků farma nabízí medovinu,
propolisovou tinkturu, surový propolis, medové placičky s ořechy,
medovník (velký, malý).

Medové placičky

* mouka pšeničná hladká 200 g
* kypřicí prášek do pečiva 1 PL
* kardamom špetka
* lze nahradit skořicovým cukrem
* máslo 25 g
* krupicový cukr 1 PL
* přírodní
* vejce 1 ks
* mléko 70 ml
Mouku s práškem do pečiva a koření nasypte do mísy. Přidejte
máslo a třete, aby vznikla drobenka. Přidejte cukr. Vejce s mlékem
rozšlehejte v hrnku. Postupně přilévejte k mouce; nejdřív třete
vařečkou a pak zpracujte rukama, abyste získali měkké, ale
nelepivé těsto.
Na pomoučněné pracovní ploše těsto propracujte, rozdělte
na tři díly a každý vyválejte na placku o výšce silnější mince.
Rozřežte ji na čtvrtiny a na rozpálené pánvi nasucho postupně
opékejte, až budou placky zlatavé a křupavé. Podávejte s máslem
a zakapané medem.

Jiří Doležal a farma z Hroznatína – pan Doležal se stará zhruba
o 400 včelstev na 15 stanovištích rozmístěných na Vysočině.
Snůška je zde velice různorodá a med je velice chutný, nijak neupravovaný, čistý přírodní produkt. Prodává pouze med z vlastní
produkce. Nově nabízí i ochucený med, který se skládá pouze
z pastovaného medu a lyofilizovaného ovoce (ovoce sušené
mrazem, které ztrácí pouze vodu, ale vitamíny si zachovává).
Včelí farma Fikarovi – včelařství byl jen koníček, z kterého se
postupem času stala záliba, a Fikarovi se proto rozhodli založit
včelí farmu. Nachází se v Olešné nedaleko Havlíčkova Brodu,
některá stanoviště máme i v okolí Golčova Jeníkova. V současné
době vlastní 260 včelstev, které mají na 10 stanovištích.
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Zápraží
Všichni jste srdečně zváni k nám do regionu za Prahou – „Zápraží“. Podzimní lesy se tu rozzáří
všemi barvami a v našem „Ladově kraji“ je opravdu jako v pohádce a těch hub ve Voděradských
bučinách! Nejen pro rodiny s dětmi může být zajímavá naučná stezka. Stezka seznamuje s flórou
a faunou rezervace, složením lesů, výzkumem povodí Lesního potoka či geologickými jevy. Její
úvodní panel se nachází jednak na hrázi Jevanského rybníka v Jevanech, a také na rozcestí
červené a žluté značky u Vyžlovského rybníka.
Co je u nás nového?
Během léta jsme pracovali na objednávce Dárkových košíků pro město
Říčany. Složení košíků je pouze z regionálních výrobků s udělenou
regionální značkou Zápraží originální produkt. Košíčky jsou opravdu
krásné, všechny obdarované jistě potěší. Nás těší, že jsme podpořili
místní výrobce a věříme, že tato činnost a spolupráce s městem Říčany,
ale i dalšími městy a vesnicemi z regionu Říčansko bude i nadále
pokračovat. Pokud byste i Vy chtěli udělat radost svým blízkým či
zaměstnancům firmy, neváhejte se nás kontaktovat a my připravíme
dárkové košíky podle Vašeho přání.
10. září 2022 se uskutečnily MĚSTSKÉ SLAVNOSTI V ŘÍČANECH.
MAS Říčansko zde představilo regionální výrobce, kteří vyrábí produkty
oceněné značkou Zápraží originální produkt®.

Při dnu otevřených dílen a farem PORTA APERTA jste v našem regionu
Zápraží mohli zavítat do rodinného podniku Nice Belly paní Kateřiny
Boháčové ve Stránčicích. Pokud jste dílnu osobně navštívit nemohli,
můžete se alespoň podívat do jejího e-shopu: www.nicebelly.cz
Její jedinečné ledvinové a bederní pásy se na podzim určitě budou hodit.

Podzimní zahřátí
Na podzim nemůžeme jinak než opět doporučit skvělé bylinkové čaje
našeho certifikovaného výrobce Statku Svojetice – AAlia®. Nejen na
nachlazení se asi nejvíc hodí čaje z lipového květu a šípku, ale vynikající
i černý čaj s ceylonskou skořicí na zahřátí. Krásně zabalené sáčky výrobce
jsou ozdobeny jedinečnou průhlednou etiketou se vzorkem bylinky.
Zákazník může na první pohled vidět, že například v případě lípy jde
o voňavé celé květy. Nakoupit si je můžete na jejich stránkách v e-shopu
www.stateksvojetice.cz/byliny, dále v Bille a dalších prodejnách.
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Znojemsko
Vůně vína, zrající ovoce a říční krajina v pestrém kabátu. Znojemsko v barvách
podzimu nabízí vinařské akce, hodové veselí a spoustu gastronomických i turistických zážitků. Zastav se!
Jak dodat podzimním dnům ten správný šmak? Vinobraní a burčák je tu! Vinařské
slavnosti sběru a kvasinkový mošt sladké chuti, příjemné vůně a lehkých kyselinek,
který má výborný vliv na naše zdraví patří ke Znojemsku. Vinobraní, vinařské slavnosti,
burčákobraní, nebo otevřené sklepy, všude tam můžete vychutnat podzimní pohodu
Znojemska.
Zastavit se můžete i přímo u našich certifikovaných vinařů (Vinné sklepy Maršovice,
Vinařství Hodeček, nebo Vinařství Perla vín). Také u našeho nováčka, Vinařství
Čurdovi v Božicích s dlouholetou tradicí.

NOVÝ HRÁDEK u Lukova
Kouzelné místo s nádherným výhledem na meandrující
řeku Dyji, obzvlášť na podzim. Máte pocit, že vidíte
současně čtyři vodní toky, které krajinu dělí jako puzzle na
části střídavě patřící k České republice a k Rakousku. Ve
zřícenině jsou možné prohlídky s průvodcem zaměřené
jak na historii památky, tak na zdejší rozmanitou faunu
a flóru Národního parku Podyjí. Objekt je však přístupný
pouze do konce října.

Templštejn
Volně a celoročně přístupnou zříceninou, je Templštejn
u Jamolic na Moravskokrumlovsku, což je náš další tip
na krásné výhledy na podzimní říční krajinu, tentokrát
řeky Jihlavy. Za výhledem vystoupáte po dřevěném
schodišti na mohutnou štítovou zeď, která měla sloužit
jako obrana hradu před dělostřeleckým útokem.
Díky čerstvým bylinkám z Bylinek s.r.o.
můžou být i podzimní pokrmy svěží. Připravte
si Salát z pečené dýně. A s kozím sýrem ze
Sýrárny Jezeřany – Maršovice je to opravdu
to pravé.
Ingredience
* 1 malá dýně hokkaido
* 100 ml olivového oleje
* 2 lžíce citronové šťávy
* rukola (balení)
* 3 lžíce pražených piniových oříšků
* kozí sýr
* sůl
* pepř
* oregano
* majoránka
* petržel
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Dýni očistíme, oloupeme a nakrájíme na plátky.
Do mísy si dáme půlku olivového oleje, sůl, pepř
a nasekané oregano s majoránkou. Přidáme
nakrájenou dýni a pořádně promícháme.
Dáme na plech a pečeme na 180 stupňů zhruba
30 minut do měkka.
Nyní si připravíme zálivku. V misce si smícháme
zbytek olivového oleje, citronovou šťávu, nasekanou petržel, sůl a pepř. Upečenou dýni společně
s rukolou a piniovými oříšky promícháme s připravenou zálivkou.
Naservírujeme na talíř a posypeme kozím sýrem
a petrželkou.

Železné hory
Podzim není jen časem barevné proměny, ale vrcholem sezóny pro pěstitele
a zahrádkáře. Příroda nám vydává ty nejlepší plody. Ochutnat je můžete
v různých podobách zpracování od našich producentů. Na toulkách krajem
se osvěžte ovocem v založených komunitních sadech v rámci podpory MAS
Železnohorského regionu.
Anna a Vlastimil Markovi – EKOfarMA Horecký Dvůr
Selský původ a celoživotní práce v zemědělství přivedly Vlastimila Marka po
roce 1994 do prostor bývalého hraběcího velkostatku. Od r. 2003 se společně
s manželkou zabývají výrobou a prodejem biopreparátů šetrných k životnímu
prostředí. V r. 2010 aktivity citlivé k přírodě daly vzniknout subjektu EKOfarMA
Horecký dvůr. Manželé přetvářejí nejen farmu samotnou, ale zdokonalují i svoji
podnikatelskou a osvětovou činnost. Vznikají aktivity, které se ve výsledku vhodně
propojují, a tak získávají na přidané hodnotě jako jedinečný celek. Cílem je
uvést zpět do života usedlost Horecký Dvůr, který byl v minulosti jedním z devíti
hospodářských dvorů patřící k choltickému panství.
Postupně byl založen ovocný sad s důrazem na chuťovou rozmanitost dozrávajících odrůd v systému ekologického zemědělství tak, aby mohly být nabídnuty
produkty z vlastního ovoce. Kolem sadu vznikla Ekostezka Země rytíře Sekolíka,
která především dětem prakticky ukazuje, jak fungují přírodní procesy a možnosti
využívání biotechnologií vlastní produkce. Stezka byla doplněna přírodními
herními prvky a stala se oblíbeným cílem nejen školních výletů. Areál, vč. Ekostezky, je přístupný pro veřejnost po dohodě. Biopreparáty výrobního programu
SEKOL lze zakoupit přes e-shop. Ovoce ze sadu a produkty z něj dle sezónnosti
zakoupit přímo v Horeckém Dvoře nebo na akcích v regionu s tradiční tématikou.
Anna Marková je iniciátorkou vzniku FORMANSKÉ STEZKY, která propojila
areály místních certifikovaných producentů s tématem „putování“ lidí po cestách,
kteří si předávají své zkušenosti, a tak nejen že přirozeně zvyšují odbyt lokální
produkce, ale nabývají i mnoho praktických a tradičních vědomostí. Pořádá
osvětové přednášky a workshopy na téma Jak se chovat k přírodě.

Ing. Jana Vacková – EKOfarMA Horecký Dvůr
Ing. Jana Vacková se na Horecký Dvůr provdala v roce 2020. V té
době byly založené sady přibližně desetileté a začaly vydávat
už větší úrodu. Nechtělo se jí otrhat hrušky a jablka a odvézt
je do palírny. V tu chvíli jí to přišlo jako obrovská škoda. Začali
tedy ovoce trhat a prodávat přímo ze dvora. Co se neprodalo,
zpracovali na křížaly nebo zmoštovali.
Na jaře celý sad krásně rozkvetl pampeliškou. Na pampelišky
mají certifikát prokazující jejich biokvalitu. Zkusili s velkým
úspěchem pampeliškový sirup podle babiččina receptu. Všichni
ho moc chválili, jak je dobrý. Rozkvetla levandule a byl na světě
levandulový sirup. Pak se přesunuli k bylinkám – meduňce, mátě,
bezu. Do sirupu zpracovali jitrocel s kopřivou. V létě dozrály
třešně, meruňky, rybízy, mirabelky a jsou z nich výtečné džemy.
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Znáte jablíčka štrúdláky? I ta se nastrouhaná dostala do sklenic
a po pasterizaci vznikl základ na štrúdl. V krabičce jako sušené
Horecké plody mají sušená jablíčka, hrušky, švestky a oříšky.
S úspěchem se snaží na Horeckém Dvoře zpracovat téměř vše,
co zde během roku vyroste.
Na podzim v roce 2021 získala Ing. Jana Vacková pro Dobroty
z Horeckého dvora certifikát ŽELEZNÉ HORY regionální produkt.
Statek prochází rekonstrukcí a v rámci ní plánují vybudovat
i zázemí pro prodej. Dobroty z Horeckého Dvora si můžete objednat na e-shopu www.ekofarma.unas.cz nebo přes Facebook
a vyzvednout si je na místě. Návštěvu si domluvte telefonem
předem.
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Výlet po Železnohorsku
Městys Bojanov se nachází v malebném údolí řeky Chrudimky, mezi přehradními
nádržemi Seč a Křižanovice. Nad Bojanovem si dopřejte výhledy na podzimem
zbarvenou okolní krajinu. Určitě nepřehlédnete dominantu Bojanova. Původní
farní kostel byl ze 14. století roku 1730 přestavěn do barokní podoby s bohatou
freskovou výzdobou. Je zasvěcen sv. Vítu. Součástí památkově chráněného
kostelního areálu je dřevěná zvonice a fara z 18. století, ohradní zeď s bránou
a kostnicemi.
Až vás „ofoukne“ podzimní vítr, zastavte se v Bojanově u tkadleny, paní Marcely
Bezouškové. (Návštěvu si telefonem domluvte předem.) Nechte se okouzlit
starým řemeslem a určitě vám udělá radost ručně tkaná šála z její dílny. Výrobky
paní Bezoušková nabízí také přes kreativní svět fler.cz.

Kaštanobraní 22. října 2022 od 13.00 do 17.00
V sobotu 22. října oslavíme letošní úrodu jedlých kaštanů v nasavrcké
Kaštance. Ojedinělou státní přírodní památkou je sad jedlých kaštanů
zvaný „Kaštanka“ o rozloze téměř 2 ha. Nachází se uprostřed městečka,
které má strom kaštanovníku jedlého ve svém znaku. Sad nechal vysázet
majitel nasavrckého panství Jan Adam Auersperg roku 1774, který nechal
kaštanovníky přivézt z Itálie.
Na jarmarku regionální výrobků budou připraveny různé dobroty
a výrobky a mezi nimi i ty z kaštanů – například tradiční pečené kaštany,
kaštanová nádivka, pralinky s kaštanovou nádivkou či kaštanová zmrzlina. Kaštany si můžete i nasbírat nebo koupit. Pro dospělé bude jistě
zajímavá přednáška o Kaštance a jedlých kaštanech.
Kaštanku snadno najdete, vydáte-li se z náměstí po modré turistické
značce směrem do Pekla (trampské osady). Podle pověsti by si měli páni
před vstupem do sadu obrátit levou kapsu. V Kaštance se totiž zjevuje
bílá paní, která ty, kteří si kapsu neobrátí, utancuje k smrti.

Jste pěstitelem většího množství ovoce a chcete ho zpracovávat v domácích podmínkách a nabídnout své
výrobky na trhu? Co obnáší vybudovat provoz pro výrobu džemů a sirupů?
Podstatné je, že výrobní prostory budou přebudovány ve výroby. Prodejní prostory v tomto případě nejsou řešeny.
funkčním rodinném domě a tedy nemusí mít plné provozní Provozovatel nemusí absolvovat odpovídající vzdělání, aby
zázemí (šatny, sociální zázemí), jako by musely mít v případě dodržel technologii výroby. Musí ji pouze zpracovat a předbudování provozu samotného. Tím se významně snižují ložit SZPI společně s nahlášením zahájení dané činnosti.
realizační náklady na přestavbu. Provoz pro zpracování ovoce Provozovatel musí počítat s kontrolami ze strany SZPI. Pro
musí splňovat nařízení Krajské hygienické stanice, Staveb- různé formy odbytu musí mít provozovatel živnostenské
ního úřadu a Státní zemědělské a potravinářské inspekce listy na maloobchod a velkoobchod a hostinskou činnost.
(SZPI), tj. jak technické parametry objektu, tak technologii
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V Železnohorském regionu se nám podařilo dát postupně dohromady tým spolupracujících lidí,
kteří mohou pomoci při plánování i vlastní výsadbě. Architektka, arborista, botanička, pěstitel,
zpracovatel ovoce. To jsou profese a především lidé, kteří mají zkušenosti a jsou připraveni je
předávat dál.
Prvním společným počinem byla obnova starého sadu Na Lhůtách v roce 2014. V letech 2018
a 2019 MAS Železnohorský region podpořil obnovu ovocných sadů ve Žlebských Chvalovicích a v
Třemošnici. Od r. 2019 pravidelně podporujeme v rámci grantů Železnohorského regionu výsadbu
stromů a další zeleně ve školách a obcích. V r. 2020 jsme vydali osvětovou publikaci „Stará jabloň
vypravuje příběh ovocného stromu“. Zpracovali jsme přehledně krok za krokem postup výběru
ovocného stromu. V r. 2020 vznikl již ucelený projekt – Výsadba komunitního ovocného sadu ve
Valech jako součást Venkovských výstavních expozic Železnohorského regionu.
Ve Valech vznikl komunitní sad se svými pravidly. Je volně přístupný v centrální části obce. Nové
stromy citlivě doplnily původní, které jsou zde roky a stále plodí. 23 stromů, 3 druhy ovoce, 7 odrůd.
Doba zralosti naplánována tak, aby od léta do pozdního podzimu bylo co ochutnávat. Ovoce je
pro každého dobrého příchozího k lokální spotřebě. Péči bude zajišťovat obec, později může péči
převzít nějaká skupina občanů. Po dobu 5 let, kdy je potřeba zapěstovat koruny stromů, ji bude
zajišťovat arborista. Termín střihu bude, pokud možno, předem zveřejněn, aby se lidé mohli přijít
podívat a poučit, jak se chovat ke svým stromům. Ovoce bude využívat mateřská školka, děti budou
využívat prostor sadu k pozorování přirozených funkcí přírody. Sad je doplněn broukovištěm, aby
byla podpořena vhodná symbióza mnoha organismů – biodiverzita. Budeme se těšit, jak si sad
bude žit vlastním životem.

Přinášíme Vám v přehledu jak takový strom správně vysadit
Kdy sázet

Zalijeme

Můžeme sázet buď později na podzim (v listopadu až do zamrznutí
půdy) nebo brzy na jaře (od roztátí sněhu do rašení pupenů).

Když máme kořeny asi ze 2/3 zasypané, tak vydatně zalijeme,
čímž se půda slehne. Po úplném dosypání hlíny zalijeme znovu.
Pokud sázíme na jaře, nesmíme zapomenout vysazený stromek
opakovaně a vydatně zalévat. Ke stromku patří asi 10 l vody.

Vykopeme jámu
Potřebujeme samozřejmě krumpáč, rýč a lopatu a kolečko. Než
začnete, vezměte si rukavice! Rukavice také ochrání vaše ruce před
mozoly nebo strženou kůží v případě, že budeme jam hloubit
hodně. A nejdřív: Vyměříme 1×1 m. Vezmeme si k ruce metr! Naše
odhady nemusí být přesné. V tomhle prostoru rýčem vyryjeme
travnaté drny. Můžeme je odvézt na kolečku do kompostu nebo
na místo, které potřebujeme rychle zatravnit. Potom: S rýčem
a krumpáčem vykopeme jámu hlubokou alespoň 50 cm. Hlínu
z jámy házíme stranou a vybíráme z ní kameny, které pak odvezeme. Dno jámy trochu zkypříme. Zatlučeme kůl doprostřed jámy.

Příprava stromku
Seřízneme kořeny stromku do zdravého dřeva, abychom tím
podpořili tvorbu nových kořenů. Odstřihneme všechny poškozené,
zaschlé a namrzlé kořeny. Poznáme to tak, že zdravé kořeny mají
bílé dřevo, zaschlé kořeny jsou hnědé, namrzlé šedé až černé.

Vložíme stromek do jámy
Někdo stromek drží, další sype hlínu ke kořenům. Se stromkem
trochu třeseme, aby se hlína dostala ke kořenům a nebyly tam
dutiny. Místo roubování musí být ve výsledku asi 10–20 cm nad zemí.

Čím stromek zasypáváme

Ochrana proti okusu zvěří
Nemusíme dávat, pokud sázíme na dobře oplocené místo, ale
jistota je jistota.

Přivázání stromku ke kůlu
Ničím, co se může zařezávat, takže žádný drát ani šňůra. Ideální
je páska, která musí být volná.

První řez po výsadbě
Pokud sázíme špičák, tedy vlastně prut, tak neřežeme, jelikož
není co. Pokud sázíme na podzim, tak také neřežeme, protože
se rány přes zimu nezhojí a stromek oslabí. Takže ideální termín
po výsadbového řezu je na jaře v březnu.

Výchovný řez
Provádíme každoročně na jaře po dobu prvních pěti let a pak
už necháme na přírodě, aby si strom rostl sám, jak potřebuje, je
moudřejší než my. Při řezu dáváme pozor na kosterní – základní
větve. Jsou jako lidské údy. Kdybychom je uřízli nebo poškodili,
strom by zašel, a to bychom pak po něm nemohli tak krásně lézt
a rozhlížet se po krajině.

Chceme, aby dobře rostl, takže mu hlínu vylepšíme o kompost. Pozor!
Ke kořenům stromku ale nepatří hnůj ani nic, co není rozložené.
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