zima v regionech

Čtvrtletník Asociace regionálních značek4/2021

Vydejte se s námi za krásami regionů v zimě,
ochutnejte regionální recepty a seznamte se zvyky našich předků.
To a mnohem víc vám přináší zimní čtvrtletník.

Poklady z našich regionů
Kde najdete to nejlepší z našich regionů? Přece v nákupní galerii Poklady z regionů!
V listopadu 2021 jsme otevřeli prodejní galerii, která chce postupně představovat certifikované výrobky, jež splňují
nejpřísnější kvalitativní kritéria a současně nesou nezaměnitelnou pečeť svých tvůrců, s jejichž příběhy se při prohlížení
výrobků můžete rovněž seznámit.
Na skladě jsou drobnosti i nákladnější kousky, věci k snědku, na sebe i jen tak pro radost. Podporujeme aktivní tvoření
a práci chráněných dílen, výrobky nabízíme za férové ceny, s největší péčí a profesionálním přístupem.
Aby veškerá snaha nevyšla naprázdno, potřebujeme i vaši pomoc. Věříme, že naše produkty se nejlépe prodávají na
základě osobního doporučení, srdečně tedy zveme k návštěvě a děkujeme za šíření této zprávy dál.
Nákupem některého pokladu z regionů uděláte radost nejen sobě, ale také konkrétnímu výrobci, a samozřejmě
i našemu týmu.
Přejeme všem nadějeplné svátky a nový rok, v němž nám bude dáno poznat skutečné hodnoty a sdílet skutečné radosti.
S úctou a vděčným pozdravem všem, kdo jakkoli pomáháte našim regionálním pokladům zazářit

Kateřina Čadilová, národní koordinátorka Asociace regionálních značek

www.pokladyzregionu.cz
Čtvrtletník vydává: Asociace regionálních značek, z.s. (ARZ)
Vychází v elektronické podobě čtyřikrát ročně.
www.regionalni-znacky.cz
Odpovědný redaktor: Tereza Zatřepálková
zatrepalkova@arz.cz
tel: 733 392 747
Regionální obsah: koordinátoři regionálních značek
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Beskydy
Křupání sněhu, zasněžené čepice hor a tradiční trhy. Tak vypadá nejkouzelnější
období v Beskydech. Pokud nevěříte, přijeďte se za námi podívat!

V zimním období se nechte rozmazlovat v Rožnovských pivních
lázních, kde si můžete dopřát
originální pralinky z Málkovy
čokoládovny.
V ranních mrazech Vás zahřeje
tradiční přikrývka z manufaktury
Besky.
Pokud se chcete zahřát i vnitřně,
navštivte Beskydskou likérku
a ochutnejte pravé beskydské
likéry Lysou Horu a Ondráše!
www.malkovacokoladovna.cz
www.besky.cz
www.beskydskalikerka.cz

Od ostříhání vlny nůžkami, přes třídění, praní, česání na hřebenech, kramplích, bubnové česačce, předení na vřetánku, kolovrátku, možná stihneme i barvení vlny. Povídání o mnoha vláknech, nahlédnutí do vzorkovníku, poskytnutí materiálů. Toto
všechno vám ráda ukáže a naučí paní Viera Kranz z Vlna Jadoli.
jadoli.cz

Text

www.regionalni-znacky.cz
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K Beskydům neodmyslitelně patří perníky! Medový valašský perník je z hladké mouky, medu, vajec a ze sádla. Sádlo se
dávalo proto, že lidé měli prasata a máslo bylo na Valašsku vzácné, takže se do cukroví dávalo zřídkakdy. Ne nadarmo
se říká škvarkům Valašské müsli.
Perníčky se sádlem

* 650 g hladké mouky
* 250 g cukr moučka
* 120 g vepřové sádlo
4 vejce
* 2 lžíce medu
* 1 balení prášek do pečiva
* 1 lžička perníkového koření
* 1 špetka jedlé sody
* 2 lžíce holandského kakaa

Všechny sypké ingredience (mouku, cukr, prášek do pečiva, jedlou sodu, koření a kakao) vložte do mísy a důkladně
promíchejte. Poté do směsi přidejte med, 4 vejce a změklé vepřové sádlo. Vypracujte těsto a nechte ho alespoň půl
hodiny odpočívat v lednici.
Než začnete dále zpracovávat těsto, předehřejte si troubu na 180°C. Z těsta vyválejte placku o síle cca ½ cm a vykrajujte
z něj perníčky, ty vkládejte na plech s pečicím papírem.
Pečte přibližně 7 minut.
Ještě teplé perníčky poté zlehka potřete rozšlehaným vejcem.

Ze života našich předků
V minulosti se na podzim vykopávaly brambory, potom se pálila bramborová nať a dělaly
se pečené brambory v ohni. Pokud se chcete
na krátký čas vrátit do těchto nostalgických
časů, není nic jednoduššího, než zajet do
Fryčovic pro kobzole a udělat táborák!
Jakmile přišly první mrazíky a skončily práce
na polích, zasedly hospodyně k draní peří. Ne
nadarmo se říká, že správná hospodyně pro
pírko i přes plot skočí. Pokud chtěla nevěsta
udělat dobrý dojem, musela mít plno vlastnoručně vyrobené výbavy do domácnosti.
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Brněnsko
Brněnsko sice není regionem určeným milovníkům zimních radovánek, i tak
tu ale můžete prožít nezapomenutelný zimní večer. Výhody celoročně neměnné
teploty sklípku ve společnosti mladých vín můžete ocenit hlavně teď!

Ať už jen projíždíte, nebo jste na Brněnsku za poznáním, neopomeňte se stavit za našimi certifikovanými!
Vinaři vás rádi provedou svým sklípkem a přesvědčí vás
o výhodách zimní návštěvy a ochutnávky mladých vín.

V chladném počasí ale zahřeje třeba i medovina
a k zakousnutí máme výborné uzené maso od
jihomoravského živnostníka roku Josefa Jůzy
z Tišnova. Je libo zapít mastnotu pivem? Ochutnejte některý ze speciálů, který nabízí náš certifikovaný Šumický pivovar.
www.vildenberg.cz
Od listopadu vstoupila značka BRNĚNSKO originální produkt® na další pomyslný schůdek svého
cíle při vytvoření certifikačních pravidel a zásad
pro služby a zážitky. Setkání certifikační komise
a udělení dalších certifikátů je naplánováno na
leden nového roku, a tak doufáme, že se naše
mladá rodina certifikovaných zajímavě rozroste!
Přejeme klidné prožití vánočních svátků a krásné
zážitky s produkty našich certifikovaných.

www.regionalni-znacky.cz
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Broumovsko
Běžecké tratě, chutná místní kuchyně a otevřená muzea zvou k prožití zimních
dní právě u nás! Přespat můžete třeba v mnišských celách kláštera v Broumově.

Na podzim se u nás certifikovalo a naše řady se opět
rozrostly! Seznamte se s našimi novými držiteli
certifikátů.
Frolen je rodinná textilní firma ze Stárkova s tradicí
od roku 1992. Ve svém sortimentu nabízí tradiční
froté osušky, utěrky, textilní kalendáře nebo ubrusy.
Vše vyrábí z přírodních materiálů jako jsou bambus,
bavlna, len a konopí.
www.frolen.cz

Umělecký kovář BcA. Ondřej Klír přinesl na certifikaci ukázat své výrobky
z kovárny ze Šonova. Je schopný ve své dílně vyrobit hřebíky, sošky, květiny
i další kovářské výrobky. Společně s manželkou Alenkou vás po domluvě rádi
v kovárně přivítají. Pořádají i kurzy pro veřejnost.
www.alchifer.cz
Když se řekne stavebnice Merkur, určitě se vám vybaví dětství! Unikátní
stavebnice, která variabilně spojuje prvky mechatroniky, robotiky a elektroniky s rozvojem manuální zručnosti a kreativního myšlení. Od roku
1920 se stavebnice vyrábí v Polici nad Metují. Jsme hrdí, že i Merkur je
nově držitelem naší regionální značky.
www.merkurtoys.cz

www.regionalni-znacky.cz
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Představila se i Sýrárna Broumov s řemeslným horským sýrem a čerstvými
farmářskými sýry. Výrobna s obchůdkem se pro veřejnost otevře od ledna
roku 2022. Braunauer je tvrdý řemeslný horský sýr z kravského mléka typu
gruyère nebo comté. Struktura sýra je pevná s množstvím drobných ok.
Čerstvé sýry obsahují veškeré živiny, jsou vyrobeny z nepasterovaného
mléka a budou nabízeny ochuceny různými kořeními i bez.
www.braunauer.cz

Jiřinka Šilpertová v době covidové začala šít roušky, aby celkový model doplnila, ušila
k nim i tašku přes rameno ve stejném designu. Baví ji to natolik, že se již v létě účastnila
různých jarmarků, trhů a poutí. Najdete ji na sítích pod názvem TAŠKAráda Sofie.
www.facebook.com/taskarada

Mezi nováčky držitelů certifikátu Broumovsko – regionální produkt patří
Muzeum stavebnice Merkur a Muzeum Papírových modelů. Expozice se
vyvíjí a modernizuje. Nabízí interaktivní prvky a myslí na návštěvníky
všech věkových kategorií. Můžete si zkusit práci se stavebnicí Merkur
nebo přímo s papírem. Obě muzea se nachází v Polici nad Metují a jsou
otevřena celoročně. Vyzkoušejte si, jestli ještě umíte složit z papíru loďku,
nebo parník.

Lahodné skořicové sušenky potěší celou rodinu,
snadno se připravují a skvěle chutnají.
* 230 g mouky
* 1 lžička skořice
* citronová kůra, nastrouhaná
* 150 g másla
* 100 g cukru
* 2 žloutky
* 1 lžička hřebíčkového prášku

Máslo, žloutek a cukr šlehejte několik minut do pěny.
Vmíchejte mouku, hřebíček, skořici a nastrouhanou
citronovou kůru a zpracujte křehké těsto. To dejte asi na
30 minut do lednice.

Ze života našich předků
Jak naši předkové trávili zimu si můžete prohlédnout ve staré roubené
škole v Polici nad Metují. Výstava je veřejnosti přístupná od 9. 11.
2021 do 9. 1. 2022 v časech 10–12 a 13–16 hodin kromě pondělí.
Jedna místní babička ráda vzpomíná na svatou Barborku. Bývávalo
tradicí nařezat si větvičky z ovocných stromů, nejčastěji z třešně.
Stará pověra říká, že pokud větvička vykvete na Štědrý den svobodné
slečně, do roka a do dne se provdá. Také s úsměvem na rtech vypráví,
že na svatou Lucii si místní slečny a ženy odpočinuly. Nesměly v tento
den prát ani příst. Věřilo se, že když by Lucie přistihla ženu při této
práci, naplnila by celou světnici prázdnými vřeteny a ta by musela
být co nejrychleji napředena.

Těsto na pomoučené pracovní ploše tence rozválejte
a vykrajujte sušenky ve tvaru hvězdičky.

Zima u nás je opravdu kouzelná. Vánoční trhy, zimní výšlapy, ostatkové zábavy a masopust. Program je opravdu nabitý. Přijeďte se
přesvědčit sami.

Sušenky dejte na plech vyložený pečicím papírem a pečte
v předehřáté troubě na 160 stupňů, horní a spodní ohřev
10–12 minut.

Z celého srdce vám přejeme zdravíčko, štěstíčko, lásku a mnoho
splněných snů. Budeme se na vás těšit na trzích, jarmarcích a dalších
akcích.
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České středohoří
České středohoří je destinací, která nepatří mezi typické zimní lokality
s nabídkou lyžařských středisek. Největší turistická sezóna je zde od dubna do
října. I tak se tu ale v zimních měsících můžete toulat po místních kopcích nebo
navštívit řadu muzeí či výstav.
Poslední nováčky jsme do skupiny regionálních výrobců Českého středohoří
přivítali v květnu – byla to Mydlárna Bohemikus, Ateliér skla Tašov a Podřipská
krajka. V prosinci by se měly řady rozrůst o nové certifikované produkty. Představíme si je ale až na jaře.

Co by vám nemělo v Českém středohoří uniknout v době adventu?
Za návštěvu určitě stojí Podřipský betlém v Bechlíně. Evropský unikát vytvořený
z pohybujících se figurek z kukuřičného šustí. 230 figurek vám představí příběh narození
Ježíška i život na vesnici v období baroka. V Galerii podřipských betlémů najdete další
dva betlémy z kukuřičného šustí. Konají se zde také kurzy pro veřejnost. Zda aktuálně
probíhají - v návaznosti na epidemiologickou situacu, si prosím ověřte na webu Galerie
podřipských betlémů.
www.podripskybetlem.cz
Jedinečným zážitkem bude také Advent v Levandulové zahradě Anette v Klapém.
Jedná se o poslední letošní otevření zahrady od 27. 11. do 5. 12. 2021. Dva adventní
víkendy a mezi nimi celý týden denně mezi 10 a 16 hodinou můžete navštívit kavárnu,
levandulový a vinný sklípek, pokochat se vánočními dekoracemi a zakoupit nejrůznější
voňavé levandulové dárky.
Také Dílna ručního papíru v Litoměřicích se dočkala oficiálního a slavnostního otevření
své nové expozice – Příběh papíru, která ukazuje historii i současnou technologii výroby
papíru a vhodně doplňuje stávající program dílny.
www.rucnipapir.com
V zimě se každý rád zahřeje teplým čajem nebo kávou. A právě nové kávy z pražírny Zoban
v Litoměřicích ze Rwandy a z Brazílie budou k dostání od prvního adventu. Rwanda je
krásně šťavnatá a Brazílie je bez nadsázky to nejlepší, co u Zobana zatím měli.
www.prazirnazoban.cz
A když už se budete toulat po kavárnách, nevynechte Dortletku
v Roudnici nad Labem. Ta vám udělá potěšení na jazyku v každém ročním období. Kavárna navíc v zimním čase nabízí kromě
prvorepublikové Dortletky řadu dalších speciálních zákusků.
www.dortletka.cz
Nakonec naši výrobci piva. Všechny certifikované pivovary
chystají na adventní čas řadu speciálů – sváteční Ale či jiná
silnější piva, vhodná pro zimní období. Objednat je lze na
jejich e-shopech.

www.regionalni-znacky.cz
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Andílek ze šustí
Za dlouhých zimních večerů se můžete vrhnout právě na tvorbu figurek
z kukuřičného šustí nebo si můžete domluvit osobní kurz přímo v Bechlíně u paní Šustrové pro celou rodinu – Hrátky s kukuřičným šustím. Na
webových stránkách najdete i návod na přípravu staročeského perníku.
www.podripskybetlem.cz

Víte, co je apiterapie?
Workshop právě o apiterapii nebo workshop na výrobu svíček ze včelího vosku si
můžete dopřát u paní Andrey Novotné na včelí farmě v Dubičné. Na jejím e-shopu
je k dostání i tvořivá sada pro domácí výrobu svíček.
www.vceli-svicky.eu
Je libo sklo?
Paní Lucie z Ateliéru skla z Tašova pořádá řadu kurzů skleněné vitráže. Jedná
se o víkendové akce, jednodenní i vícedenní. Domluvte si sami nebo s dětmi či
kamarádkou krásný kreativní kurz a vytvořte si něco svého.
www.luciehoust.cz

Recept na něco slaného, který ocenění
muži i ženy!
Pršut z divočáka – vaří „Kluci v akci“ a pršut dodává
Pršutérie Chovaneček s.r.o.
* 120 g pršutu z divočáka Chovaneček + chléb 4 ks
* hruškové chutney
* 200 g hrušky
* 100 g cibule
* 30 g zázvoru
* 30 g česneku
* 20 g olivového oleje
* 5-10 g bílého vinného octa
* 20-40 g cukru
* dekorace, salát, sůl, pepř, olivový olej

Cibuli, česnek a zázvor nakrájejte na malé kostičky a orestujte na olivovém oleji. Přidejte oloupané, na kostičky
nakrájené hrušky, a duste doměkka. Ochuťte solí, pepřem,
cukrem a bílým vinným octem. Nechte vychladnout.
[Konec obtékání textu]Chléb krátce opečte nasucho na
pánvi a zakápněte olivovým olejem. Na chléb vložte
nakrájený hřbet z divočáka, ozdobte hruškovým chutney,
přidejte salátek a lehce osolte a opepřete.
Více na stránce pořadu Kluci v akci a na www.prsuterie.cz
Klidný advent, čistou mysl a úsměv na tváři pro každý den.
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Českosaské Švýcarsko
Krajina Českosaského Švýcarska s malebnými zákoutími, lesy a skalami má
i v zimě svůj jedinečný půvab. Zkuste navštívit známé turistické cíle Pravčickou
bránu, Jetřichovické vyhlídky Tiské stěny či Brtnické ledopády v zimním čase
a objevte jejich zimní kouzlo.
Keramika TERRAPAKA – Pavla Kašáková
Pavla Kašáková tvoří ve svém Ateliéru TERRAPAKA přímo v obci
Tisá, obklopena impozantní přírodou pískovcových skal v levobřežní části Českosaského Švýcarska. Ve své práci vychází nejen
z původních tradičních a časem prověřených vzorů a dekorů, ale
také místních legend, paměti krajiny a konkrétních míst.
Autentičnost keramických výrobků podtrhuje: tradiční výroba
na hrnčířském kruhu, vypalování keramiky v peci na dřevo, kde
se topí sice odpadním, ale speciálně vybraným místním dřevem.
Jsou to smolné borovice a modříny, které mají při hoření dlouhý
rychlý plamen. Velkou pozornost si zaslouží i originální způsob
dekorování – popelová glazura a různobarevné engoby (jíly).
Další oblast jejich tvorby je snaha o zachování paměti krajiny. Pavla
Kašáková chodí krajinou, vyhledává místní příběhy a pověsti, které
pak přetváří do keramických reliéfů (desek v českém i německém
jazyce). Ty pak upevňuje na konkrétních místech v krajině, aby
všem ostatním sloužily jako zdroj informací.
www.terrapaka.cz

Stromy a život – Karel Kříž
Ručně vyráběné, sametově hladké spony, hřebeny a příbory poodhalují vnitřní krásu stromů, která je skryta pod
jejich kůrou. Výrobky vznikají v malé dílně na severu Čech
výhradně z místního dřeva a jsou ošetřeny přírodními oleji
BIOFA. Každý výrobek je opravdu jedinečný svým tvarem,
barvou i strukturou dřeva. Nikdy nebudou dva zcela stejné.
Karel Kříž věří, že stromy mají duši, vyzařují energii a jejich
dřevo má určité vlastnosti, které na nás mohou pozitivně
působit. Česání s dřevěnými hřebeny může být každodenním
pohlazením přírody, spona do vlasů respektuje kresbu
letokruhů.
Karel Kříž se vedle umělecké práce věnuje i pořádání prožitkových seminářů „CESTA STROMŮ“, kde předává své
zkušenosti a účastníci si mohou sami vyzkoušet výrobu
dřevěných výrobků.
www.stromyazivot.cz

www.regionalni-znacky.cz
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Górolsko Swoboda
Malebná krajina Mikroregionu Górolsko Swoboda vás uchvátí nejen krásou
zasněžených lesů, ale také skvělými výrobky našich producentů. Pokud
navštívíte Mikroregion Górolské Swobody, nezapomeňte při dlouhých zimních
večerech ochutnat třeba nový medový likér – Gorolski Lykarstwo.
Novinka aneb Medový likér borůvkový
V Mikroregionu Górolsko Swoboda se nachází jedno ze čtyř
trojmezí, které naše země má. Česko-slovensko-polské trojmezí je místem, které stojí za to navštívit. Zdejší Genius Loci
je štědrý a již potřetí nás obdařil skvělým nápadem. Po loňské
Vařónce a Medové kávě se zde zrodil nápad vyrábět Medový likér
borůvkový a trojjazyčný název Gorolski Lykarstwo – borůvkačučoriedka-jagoda leccos napovídá. Touto edicí medových likérů
bychom chtěli vzdát poctu našim předkům, kteří žili na místech,
kde už dnes trvale téměř nikdo nebydlí – Zakámen, Sošov,
Zimný, Kamenitý, Durajka, Jedináčka, U Bidlochov, U Vincky…
a dalších. S naším současným myšlením je těžké opravdově
pochopit dřívější generace. Jisté je, že lidé před více než sto lety
žili v harmonii s přírodou, ve které hledali pomoc na své neduhy,
a většina z nich žila ctnostným životem. Autorem autentické
etikety je Vladislav Szpyrc a fotografie paní Zuzana Walicova.

Fotosoutěž Porta Aperta
U příležitosti prvního ročníku unikátní akce
Porta Aperta byla v našem regionu Górolsko Swoboda vyhlášena fotografická soutěž
o poukázku v hodnotě 2 000,- Kč na nákup
libovolných certifikovaných produktů od
výrobců, kteří se účastnili Porty Aperty, a o
2 třídenní vstupenky na 75. MSF „Gorolski
Święto” 2022.
Soutěžním zadáním bylo vyfotit jednu
fotografii v každém ze čtyř otevřených stanovišť. Soutěž vyhrála paní Jiřina Gavlovská.
Gratulujeme!

www.regionalni-znacky.cz
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Značka „Górolsko Swoboda regionální produkt®” v centru pozornosti během
setkání zástupců MAS ze Slovenska a České republiky
Dne 7. 10. se v Horní Lomné uskutečnilo pracovní setkání v rámci projektu Posilování
partnerství slovenských a českých místních akčních skupin prostřednictvím zvyšování
povědomí o významu podpory regionální ekonomiky. Na pozvání organizátorů se
představili čtyři certifikovaní výrobci z Mikroregionu Górolsko Svoboda – Vlasta
Orešanská, Weronika Łacek, David Czyž a Róbert Hozák. Regionální koordinátor
značky Leszek Richter prezentoval zkušenosti se zaváděním ochranné značky
„Górolsko Swoboda regionální produkt®” na trojmezí států v kontextu přeshraniční
spolupráce. Jak nabídka certifikovaných výrobců, tak i vystoupení Leszka Richtera
se setkaly s velkým zájmem a živým ohlasem účastníků prakticky ze všech regionů
České republiky a Slovenska.
Značka „Górolsko Swoboda regionální produkt®ˮ viditelná i na Liptově
na Slovensku
Dne 21.10 se v Bešeňové na Slovensku uskutečnil odborný seminář „Metodika a praxe
při zavádění regionálních značek v České republice a na Slovensku“. Na pozvání
organizátorů představil koordinátor značky Leszek Richter zkušenosti a postupy
spojené s implementací ochranné značky Górolsko Swoboda regionální produkt®.
Vystoupení vyvolalo živou diskusi, která pokračovala v kuloárech.
Druhý den se během jarmarku v centru
města Ružomberok vedle regionálních
značek ze Slovenska a České republiky
představili také dva certifikovaní výrobci z Mikroregionu Górolsko Swoboda,
Ivana Di-Giustová a Róbert Hozák.
Došlo také k otevření nového prodejního místa certifikovaných produktů
v Městském Infomačním Centrum na náměstí v Ustroni.
https://visit.ustron.pl/pl/informacja-turystyczna,651

Naučte se v zimě něco nového
Paní Ivana Di-Giustová má řemeslnou šicí dílnu a její výrobky znáte pod značkou
Vůně Goralie. Kromě šití nezaměnitelných textilních výrobků pořádá také kurzy
pro veřejnost – křížková výšivka, háčkovaná a paličkovaná krajka, pletení, výroba
textilních doplňků.
Více informací najdete na jejím facebooku Vůně Goralie, na regionalni-znacky.cz
nebo ji můžete kontaktovat na adrese vunegoralie@email.cz

Workshop křížkové výšivky můžete absolvovat také u paní Weroniky Łacek.
Paní Łacek tvoří výšivky k regionálnímu kroji, bižuterii s prvky křížkové výšivky,
užitkové předměty zdobené výšivkou - ubrusy, polštáře atd.
Více informací:
Hafciarnia
Istebňanské křížkové vyšívání
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Kapustovy závin*
* 60 dkg výberovej polohrubej múky
* 1 vajce
* kvások z mlieka, 2 lyžičiek a 1 balíčka kvasníc
* soľ
* 10 dkg zmäknuteho masla
* mlieko podľa potreby

Vypracovat cesto a nechať vykysnúť. Hlavkovu kapustu pokrájame na
drobno, pridáme asi 3 lyžice oleja a 5 dkg masla, posolíme a podusíme
za stáleho miešania aspoň 20 minút, pridáme buď čierne korenie (na
slano) alebo cukor a škoricu (na sladko) necháme vychladnúť. Cesto
rozdelíme na 2 časti, vyvaľkáme, plníme a stočíme na závin. Potrieme
rozšľahaným vajcom a dáme piest pri teplote 180° cca 30 minut. Je
aj iná varianta tohto závinu, ktorý plnime kyslou kapustou, ktorú
podusíme na udenej slaninke, mozemi pridať aj pretlačený cesnak.
Tieto záviny sú z oblasti Kysúc a piekli sa na Vianoce.
*kapusta = česky zelí

Ze života našich předků
Magické praktiky u štědrovečerního stolu
Bylo a je jich hodně, neboť lidi samozřejmě byli (a jsou)
zvědaví, jaký pro ně příští rok bude. Odpověď se hledala ve
čtyřech ořeších – jeden na každé roční období. Pokud byl
po rozlousknutí uvnitř zdravý, věštil dobrý rok. K věštbám
sloužila i jablka – pokud byl po překrojení jádřinec ve tvaru
hvězdy, zvěstoval zdraví a štěstí po celý rok. Ke zvykům
patřilo i rozkrojení jablka na tolik částí, kolik sedělo lidí
u štědrovečerního stolu, každý z nich pak kousek jablka
dostal, aby – kdyby se náhodou ztratil – si mohl připomenout,
s kým se o jablko dělil.

V okolí Třince k předpovídání budoucnosti sloužil také
kancynoł – zpěvník náboženských písní. Každý sedící u stolu
ho bral do ruky a otevíral na náhodné straně. Pokud se mu
zrovna otevřel na postní písni, čekal ho smutný rok.
K dalším praktikám patřilo sfoukávání svíček – když dým šel
rovně na horu, věštil dobrý rok, jestliže směřoval k hřbitovu
– předvídal smrt, pokud ke dveřím – toulání se po světě.
K dalším zvykům patřilo i natírání klik od vchodových dveří
medem. Ten, kdo se kliky dotkl jako první, měl v budoucnu
zůstat doma, pokud to byl někdo ze sousedů nebo dalších
příbuzných, pak se měl stát v domě nejčastějším hostem.
Wiynszujym Wóm szczynści zdrowi na tyn Nowy Rok,
abyście byli wiesieli, jako w niebie anieli,
aby szie Wóm chowały cieliczki,
jako w lesie jedliczki,
byczki jako w lesie buczki,
łowieczki jako w lesie mrowieczki,
aby Wóm też w studni nie chybiało wody,
aby Wóm też krety nie robiły szkody,
abyście mieli pełno w stodole
aji na stole
a piniyndzy w kumorze
hej, kolynda, kolynda.
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Haná
Značku Haná dostali čtyři výrobci
a fortová restaurace
Pondělí 8. listopadu bylo významným dnem nejen pro
nové poslance, kteří složili ve Sněmovně slib, ale i pro nové
držitele značky HANÁ regionální produkt®. Právě v tento
den zasedala na fortu v Křelově certifikační komise, která
rozhodla o udělení značky tvůrkyni džínových kabelek,
výrobcům těstovin, sýrů a autorce obrazů. Kromě těchto
čtyř získala certifikát za službu i fortová restaurace Citadela,
která setkání výrobců hostila.
Kabelky šije z obnošených džínů
V secondhandech nakoupí obnošené džíny, které pak přešije
na kabelky. „Jen si tak hraju a stále mě to baví,“ říká o své řemeslné tvorbě Jaroslava Marková z dílny JARAMA. „Posouvám
na vyšší level džíny určené k likvidaci a dávám jim pár let
života navíc,“ dodává ke vzniku kvalitních a vymazlených
kabelek s puncem autorského rukopisu, kterých už za svůj
život našila kolem 1000. Přesto prý mezi nimi najdete jen
velmi málo stejných nebo podobných kousků.

Moravský výběrový sýr se hodí na smažení i studenou kuchyni
Poctivou a ekologickou výrobou sýrů z čerstvého mléka od kraviček
z nedaleké dojírny se zabývá sýrárna ROLS, kterou uvedla do provozu
společnost ROLS Lešany počátkem letošního roku na mléčné farmě
v Kostelci na Hané. Nový produkt skvělý na smažení i studenou kuchyni
se jmenuje Moravský výběrový sýr. Prý, kdo nezkusil, neuvěří. „Náš sýr
obsahuje i prospěšný selen, který je výborným antioxidantem a posiluje
imunitní systém. Přesvědčte se sami,“ vzkazují výrobci.

Nudle z vyvalovaného těsta se nerozvaří
Mouku i vejce odebírají pro výrobu Troubeckých těstovin z regionu. Právě tyto
dvě suroviny prý úplně stačí, proto v Troubeckých těstovinách žádné další přísady
nenajdete. Nudle s obsahem deseti a více vajec se nerozvaří, ani když se polévka
znovu ohřívá. Zákazníci to oceňují a na základě této zkušenosti je znovu a znovu
vyhledávají. Tradiční recepturu dodržuje výrobce, kterým je dnes agentura Klein
s.r.o., již od roku 1995.

www.regionalni-znacky.cz
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Malířka se při své tvorbě ladí na budoucího majitele
obrazu
Pavla Šromová je pozoruhodná a sympatická malířka
z obce Mladeč. Obrazy s motivy nejen z Hané jsou její
srdcovou záležitostí, u jejich tvorby relaxuje a je šťastná.
Maluje už řadu let akvarelem a olejem na plátno, a to
zejména krajinu a květiny. Přestože je původní profesí
personalistka a zaměstnání za svůj život už vystřídala celou
řadu, rozvíjí odhodlaně svůj talent, neboť při malování je
skutečně šťastná. Ráda také maluje přímo na míru lidem,
pro které jsou obrazy určeny.

Restaurace Citadela láká na výbornou kuchyni
Do rodiny certifikovaných služeb přibyla restaurace Citadela, která
se nachází přímo v historických prostorách pevnosti Fort XVII,
v části zvané reduit, která dříve sloužila jako místo poslední obrany.
Stylový hostinec s kapacitou až 130 míst nabízí v současné době
vynikající kuchyni, jež se v budoucnu hodlá ještě více zaměřit i na
regionální suroviny. „Restaurace je ideálním místem pro uspořádání
firemních akcí, vánočních večírků, obchodních konferencí, svateb, narozeninových či rodinných oslav,“ vzkazují noví provozovatelé.

Komise se sešla po pětadvacáté
Certifikační komise zasedala už po pětadvacáté. Kromě udělení
certifikátu čtyřem novým produktům a jedné službě rozhodovala
o obnovení certifikátu 18 výrobců a dvou služeb. Celkem má tedy
v současné době certifikát 89 producentů a sedm služeb.

Další kolo bude na jaře 2022. Zájemci, hlaste se!

Konečně se potkali

Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se uskuteční na
jaře 2022. Značku Haná uděluje MAS Moravská cesta, na kterou
se mohou výrobci, řemeslníci, producenti a poskytovatelé služeb
se svými žádostmi obracet.

Účastníci pondělního setkání se dozvěděli novinky z národní Asociace regionálního značení, seznámili se s dotačními možnostmi
a příležitostmi, se zajímavostmi o sociálních sítích, s průvodcem
Romanem Prokešem si prohlédli fortovou pevnost. „Hlavně se ale
po roce konečně mohli setkat, navázat spolupráci, vyměnit si kontakty
a hojně diskutovat,“ uzavřela koordinátorka regionálního značení
Julie Zendulková.

Kontakt pro bližší informace:
Julie Zendulková
Koordinátorka Haná regionální produkt®
Tel.: 724 111 510
E-mail: julie.zedulkova@moravska-cesta.cz
www.regionalni-znacky.cz/hana
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Jeseníky
Už od prvních žloutnoucích listů vyhlíží k mrakům jesenické tisícovky, kdy
dostanou první bílou čepičku. Ať jsou Vánoce na ledě či na blátě, hory se vždy
nadílky dočkají. A proto nás lákají alespoň na pár dní či týdnů – na lyže, boby,
nebo i na chůzi ve třpytivém poprašku jen tak.

Na dlouhé zimní večery je potřeba se připravit. V první řadě nesmí chybět teplé
prádlo. Hlavně nesmí být zima od nohou. Na teplou vlněnou domácí obuv z ovčí
vlny je odbornice Veronika Příhodová, která své roztomilé, ekologické a teplé
bačkory vyrábí v Bohušově. Ovčí vlna je materiál s jedinečnými vlastnostmi – vyniká
pružností, pevností a je vhodná i pro alergiky. Než si je nasadíte na nohy, musíte
vědět, že k výrobě domácí obuvi používá ovčí vlnu v bio kvalitě. Ovce pocházejí
z vlastního chovu, který odpovídá podmínkám ekologického zemědělství. Ovce
mají celoroční přístup do výběhu a na pastvu.

Odpoutejte se od monitorů a obrazovek a vraťte se ke knize. Něco zvláštního, opravdového
až syrového nabízí kniha Ivana Fíly Jeseníky – Čas, ten pohyblivý obraz věčnosti z nakladatelství
Veduta Štíty. Příběhy lidí i míst prokládají autorovy černobílé fotografie. Kniha se pár dní
po svém vydání stala bestsellerem.
www.sevcik-veduta.cz

K zimnímu večeru s knihou se výborně hodí horký nápoj, nejlépe bylinný čaj z rychlebských hor. Ten je vyráběn z tradičních směsí bylin a květin. Tady u nás v Jeseníkách
sladíme zásadně medem, například z rodinného včelařství ze Zlatých Hor, kde Bedřich
Půža získává v závislosti na počasí a daném roce javorový, květový z porostů horských
luk, medovicový lesní, malinový, pohankový a vzácně i lipový med.
Bylinné čaje z Rychlebských hor www.vsrychleby.cz
Zlatohorský med www.zlatohorskymed.cz

www.regionalni-znacky.cz
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Kdo si hraje, nezlobí. A obzvlášť nevlídné zimní dny a večery
vybízejí k tomu, více se věnovat svým blízkým a kreativně
zabavit své ratolesti. Dřevěná stavebnice Urbix je kompatibilní se všemi hračkami, které mají děti ve svých pokojích.
Nově certifikovaný výrobek značky JESENÍKY originální
produkt® se nabízí v sériích nádraží, vesnice a města a hrady.
Urbix podporuje fantazii, prostorové vnímání, zručnost
i kreativitu.

www.urbix.cz

Medové škebličky
V Jeseníkách, ve Starém Městě na Šumpersku se nachází první
tuzemský producent biopotravin s vlastním bezlepkovým biomlýnem. Recept na Medové škebličky sice není z bezlepkové
mouky, která nese značku JESENÍKY originální produkt®, ale
špaldová mouka patří ke zdravější alternativě vánočního pečení.

Těsto:

* 280 g celozrnné špaldové mouky
* 150 g másla
* 150 g medu
* 100 g mletých vlašských ořechů
* 3 žloutky
* 1 vanilkový cukr
* šťávu z 1/2 citronu
* 1/4 polévkové lžíce jedlé sody

Náplň

* bílek ze 2 vajec
* 2 polévkové lžíce moučkového cukru
* 200 g vlašských ořechů

Všechny ingredience na těsto smíchejte dohromady a nejméně
5 minut rukama zpracovávejte, dokud nemáte kompaktní těsto.
To nechte alespoň 3 hodiny odpočinout, nejlépe však přes noc.
Poté si připravte náplň. Bílek s moučkovým cukrem vyšlehejte
do tuha a opatrně smíchejte s jemně mletými ořechy.
Na pomoučeném válu rozválejte těsto na placku asi 3 mm vysokou,
vykrájejte kolečka. Doprostřed kolečka lžičkou vložte náplň cca
do velikosti lískového oříšku. Kolečka přehněte a spojte tak, aby
vznikly uzavřené škebličky. Po okrajích těsto lehce přitlačte, aby
při pečení náplň nevytékala ven. Pečte v troubě vyhřáté na 180
°C asi 15 minut, dokud nezačnou na povrchu zlátnout.
www.probio.cz

Ze života našich předků
Skromnost a pokora k drsné krajině charakterizovala obyvatele jesenických hor a podhůří.
Jedním ze zvyků, který se nazýval Grimpala, bylo štědrodenní obdarování ovocných stromů.
Jabloním, hrušním i švestkám lidé nasypali drobky od večeře a celá rodina se pak pod spícími
korunami pomodlila.
I na Jesenicku se rozkrajovala jablka, aby lidé nahlédli do budoucího roku. Věštících schopností
jablíček využívaly i dívky, které toužily vdát se – červený plod u sebe děvčata nosila až do
Silvestra, kdy jej vložila pod polštář. Novoroční sen jim pak zjevil podobu budoucího muže.
Naši předkové také věřili, že v noci na 25. prosince, přesně o hodině dvanácté, mohou zvířata
hovořit lidskou řečí. Krávy, kozy, koně či slepice prý tehdy diskutují o tom, zacházelo-li se s nimi
po celý rok dobře, nebo by si hospodáři zasloužili pořádně vyčinit. Tehdy se zároveň zvířatům
dostává chvilkového daru proroctví a mohou tak některému ze členů domácnosti, ukrytému ve
tmavém koutu stáje, prozradit blížící se neštěstí, ale i způsob, jakým rodina přijde k bohatství.
Zdroj: Matěj Matela, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Všechno hmotné, co si můžeme přát, většinou máme na dosah. Ale jsou i věci, které mít nemůžeme, a tak se musíme
i s tímto vyrovnat. Přeji všem klidnou mysl, dostatek ticha a vyrovnanost. Protože Vánoce jsou svátky klidu a radosti.
A všichni si je takové zasloužíme!
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Kraj blanických rytířů
Zima pod Blaníkem.
Rok se s rokem sešel a zima se nám zase pomalu vkrádá pod kabáty. Pojďme se
podívat, co přinesla nového do kraje, kde klid a mír střeží bájná hora Blaník.

Novinkou v KRAJI BLANICKÝCH RYTÍŘŮ,
která Vám a Vašim dětem zpříjemní dlouhé
zimní večery a snad i trochu zkrátí čekání na
Ježíška jsou Vážkomalovánky, které vydal
Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi.
Publikace Vám představí životní cyklus i prostředí, ve kterém tyto létající drahokamy žijí.
www.csopvlasim.cz

Novinkami, a to hlavně těmi vánočními, se hemží též dílna Jany Keltnerové, která dělá ty nejkrásnější
keramické dekorace široko daleko.
A protože je její keramika dvakrát
vypalovaná, jsou její výrobky vhodné
i na zahradu, do toho zimního nečasu.
www.facebook.com/keltnerovajana

Vánoční přání

KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ je krajem medu. Svědčí o tom
nejen počet certifikovaných „medařů“ (Holejšovský, Samek,
Špoula, Lalouček, Dvořák, Plaštiak), ale i samotná kvalita
medu. A proto nikoho nepřekvapí, že oblíbeným cukrovím
na Podblanicku jsou VOSÍ HNÍZDA, i když v nich žádný med
nenajdete, tematicky je to jasné.

Přátelé, mé jméno je Eva Albertová
a mám tu čest již téměř dva roky
koordinovat značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt.
Díky tomu jsem měla možnost
potkat mnoho úžasných lidí s ještě
úžasnějšími příběhy, za což jsem
neskonale vděčná.

Vosí hnízda
Těsto

* 1 balíček piškotů
* 60 g cukr moučka
* 50 g másla
* 1 lžíce kakaa
* 1 vanilkový cukr
* rum (přiměřeně)

Krém

* 50 g másla
* 50 g cukr moučka
* 2 lžíce rumu
* piškoty na podložení

Jejich odhodlanost a vytrvání jsou pro mě inspirací v každodenním životě. Všem čtenářům Čtvrtletníku ARZ ze srdce
přeji, aby se oprostili od předsudků a vžitých představ a kráčeli
životem se srdcem otevřeným a pak se začnou dít zázraky,
nejen o Vánocích.

Konzumujte s mírou, aby vám něco zbylo do Štědrého dne.

S nadějí EA

Povzbuzeni sladkou odměnou se můžete vydat na průzkum zimní
krajiny a vzpomínat na to, jak asi trávili zimu generace dávno před
námi. Někomu se hned vybaví zamrzlý rybník a děti skotačící na
ledě, někomu zas zasněžené kopce, dřevěné sáně a děti smějící se
na celé kolo.

www.regionalni-znacky.cz

Šedivá a chmurná odpoledne můžete strávit
v Experimentální zahradě pod Blaníkem,
kde Vás zkušená bylinkářka a zakladatelka
projektu Karolína Josková krok za krokem provede kurzem MÝDLOVÁNÍ nebo BYLINKOVÝM
WORKSHOPEM. Nabyté zkušenosti a dojmy
ve Vás budou doznívat, ještě dlouhou dobu.
www.experimentalnizahrada.cz
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Kraj Pernštejnů
Zima je v Kraji Pernštejnů kouzelným obdobím. Břehy našich rybníků se
pokrývají jinovatkou a jejich hladiny, pokud počasí přeje, mění mráz na ledová
zrcadla. Příroda spí, listí zdejších dubových lesů již opadalo... Ale naši regionální
producenti nezahálí a zvou k návštěvě i nákupu i v zimním období!
Co je nového na farmě Apolenka
Co musí zahrnovat povedený výlet? Pro
nás je to trojice „příroda – zážitek – jídlo“.
Farma Apolenka je místo, kde se Vám všeho
dostane vrchovatě.
Ne nadarmo se Apolenka, farma v obci Spojil u Pardubic, stala vyhlášeným výletním
cílem nejen (ale hlavně) pro rodiny s dětmi.
Místní si už dávno zvykli, že se tu mohou
zastavit pro mléko, jogurt nebo kefír, protože rozdíl oproti výrobkům ze supermarketu poznáte na první ochutnání. Již léta
letoucí právem patří zdejší mléčné výrobky
do rodiny regionálních produktů KRAJ PERNŠTEJNŮ. Vyzkoušet můžete i zdejší sýr,
tvaroh nebo zdraví prospěšný syrovátkový
nápoj. Aktuální nabídku i otevírací dobu
prodejny naleznete vždy na tomto odkazu:
www.apolenka.org/produkty-farmy

farmách netradiční – třeba nosály, vodní
želvy, velblouda, lamy nebo pávy.
Na farmu se pohodlně dostanete autem,
parkování tu mají vyřešené dobře, ale i
„kolmo“, tedy na kole. Apolenka se nachází
na cyklotrase č. 4193, navíc nedalo cyklostezky směřující z Pardubic do Sezemic
(cyklotrasa č. 4191).
V letošním roce bylo na farmě otevřeno
nové bistro s malebným názvem Chlívek. Můžete se nechat zlákat k posezení
u točeného piva nebo domácí limonády.
Rozhodnout se můžete i pro hřejivou
polévku z denní nabídky nebo třeba

Vánoce na Apolence
Apolenka, to nejsou jen zvířátka a laskominy. Každoročně tu od prvního adventního víkendu probíhá prodej vánočních
stromků z tuzemské plantáže. V nabídce
bývá borovice lesní a borovice černá, smrk
pichlavý nebo jedle kavkazská. Bližší informace najdete na www.apolenka.org

Místní mají tu výhodu, že od letoška mohou
využít i nabídku rozvozu produktů až domů!
V předvánočním čase si tu můžete zakoupit
vánoční balíčky mléčných výrobků.
Co sem ale láká rodiny s dětmi a školní
exkurze, jsou hlavně zvířátka, kterých tu žije
požehnaně. Potkat se tu můžete s koňmi,
oslíky, ovcemi a kozami, kravičkami, husami
i slepicemi, ale vidět tu můžete i zvířata na

z vedlejší obce až po polévky z lokální
zeleniny. Na podzim bistro pořádalo víkend
se specialitami z dýní, a jistě se můžeme
těšit i na další tematické akce.

palačinky s ovocem. Posedět můžete za
teplého počasí na zahrádce s výhledem na
ovečky, husy a další obyvatele farmy a dát
si u toho špachtlovanou zmrzlinu z mléka
od kraviček z farmy, ale bistro je v provozu
celoročně, dostatek míst k sezení najdete
i uvnitř. Otevírací doba přes zimní sezónu
je každý den od 10 do 18 hodin.
Bistro je sociálním podnikem a zaměstnává
osoby se zdravotním postižením. Neprodávají tu jen tak nějaké občerstvení, ale
kvalitní regionální produkty – od jogurtů
přímo z farmy, přes pečivo z pekařství

www.regionalni-znacky.cz
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Zvířátka na Apolence baví celoročně
početné řady návštěvníků, a je správné se
jim za to odvděčit. V adventním čase se
proto pravidelně koná akce Vánoční nadílka
pro zvířátka v Apolence. Malí i velcí návštěvníci mají možnost nechat dárek pro zvířátka
nebo přispět do kasičky u betlému přímo
v areálu farmy. Pro aktuální informace je
potřeba sledovat facebookový profil farmy:
www.facebook.com/statekApolenka
Nezapomeňte se řídit „nákupním seznamem“, který farma vždy před akcí zveřejňuje, aby zvířátka dostala přesně to, co
potřebují. Děkujeme!

Recept na perníčky od krále perníku Pavla Janoše:
* 700 g hladké mouky
* 200 g moučkového cukru
* 200 g medu
* 50 g meruňkového džemu
* 50 g másla
* 4 ks vajec
* 15 g jedlé sody
* 2-3 lžičky perníkového koření

Do prosáté mouky vmíchejte moučkový cukr, jedlou sodu
a perníkové koření. Přidejte med, džem, máslo a vejce. Na
vále vypracujte hladké těsto, to zabalte do potravinářské fólie
a nechte odpočívat v lednici – klidně i dva dny. Poté vyválejte
plát a vykrájejte perníčky různých tvarů a umístěte je na plech.
Pečte v troubě na 180 °C asi 10 minut.
Ještě horké perníčky potřete rozšlehaným vejcem. Poté zdobte
bílkovou polevou, kterou si připravíte z 35 g moučkového cukru,
2 bílků a citronové šťávy. Do prosátého moučkového cukru
přidejte ostatní ingredience a vymíchejte hladkou polevu tak
hustou, aby nestékala a snadno se s ní zdobilo. Ke zdobení
použijte pevný zdobicí sáček nebo zdobičku, případně pevný
sáček s ustřiženou špičkou.

Zimní bruslení v Sezemicích
Hezkou tradicí v Sezemicích je každoroční
bruslení v parku Mlynářka. Při příznivém,
tedy mrazivém počasí město zajistí, že přímo
v parku vznikne ledová plocha, která slouží
široké veřejnosti. Aktuální informace zveřejňuje město na svém facebookovém profilu.
www.facebook.com/sezemice
Snad se letos dočkáme ladovské zimy. Zimním
sportům zdar!

Čtenářům čtvrtletníku přejeme z Kraje Pernštejnů hlavně klidný závěr roku 2021, krásné
Vánoce a úspěšný start do roku 2022, a to vše
ve zdraví!
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Krkonoše
Naplánujte si výlet do zasněžených Krkonoš. Sněhobílé výhledy a zasloužený
odpočinek u plápolajícího ohně v krbu s hrnkem krkonošské medoviny bude
skvělou odměnou pro zkřehlé prstíky a tělo.

Tvořivá dílna Nadechni se přišla s novinkou Tvořivé krabičky. Vyberte
si vaši nejoblíbenější barvu korálků pro tvoření a vyrobte si dokonalý
šperk. V ceně balíčku je materiál na dvě sady bižuterie a přehledný
foto návod v elektronické podobě, který vás vaším domácím tvořením
provede krok za krokem. Navíc si můžete za zvýhodněnou cenu
objednat tři kusy vinutých perlí ve velikosti 1,5 a 2 cm a vytvořit tak
vánoční dárek pro své nejbližší.
www.danaaugustova.cz/tvoriva-krabicka
Rádi byste se přiučili perlařskému
řemeslu, které je zapsáno na Seznam
UNESCO z pohodlí domova? Pak využijte nabídky rodinné manufaktury
Rautis z Poniklé a objednejte si hobby
sety pro individuální tvoření nebo pro
skupiny. Speciálně pro školní třídy připravila rodina Kulhaných kreativní sady
na výrobu 50 ozdob. Děti se díky nim
mohou přímo během vyučování seznámit s perlařským řemeslem a vyrobit postřehy, podrobný návod a vzorek všechny výrobní postupy předcházející
si vlastní ozdobu. Sada obsahuje veš- hotové ozdoby. Součástí sady je i krátké samotnému splétání ozdob.
kerý potřebný materiál, metodické video o tom, jak dal Krakonoš perlařské www.rautis.cz
řemeslo lidem, na němž jsou zachyceny

www.regionalni-znacky.cz
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Štědrá bába
V západních Krkonoších rozdávala dárky Štědrá bába. V koši na zádech
nosila dětem nejenom jablíčka, ořechy nebo sladkosti, ale také dárky
zabalené do plátýnka. Štědrou bábu představoval někdy i muž, poněvadž
šlo o převlečenou maškaru.

Hubník
Prostý lid v horách a podhůří si nedokázal Vánoce představit bez
hubníku. Na štědrovečerních stolech se drží podnes, buď ve slané
nebo sladké podobě.
* 5 stroužků česneku
* sůl
* 4 vejce
* 1 šálek mléko
* 1–2 ks cibule
* sádlo
* 5 housek
* 2–3 hrnky sušených hub
* mletý černý pepř

a nechte ji pořádně nasáknout. Přidejte uvařené a vychladlé houby.
Vše smíchejte s česnekem a cibulí. Směs důkladně promíchejte,
zalijte rozmíchanými vejci a dochuťte solí a pepřem. Jestliže je
směs příliš řídká, tak ji podle potřeby zahustěte strouhankou, lépe
krupicí. Případně můžete pro chuť přidat majoránku. Pekáček
si vytřete sádlem nebo jiným tukem a naplňte ho houbovou
směsí. Hubník budete mít vláčnější, jestliže ještě navrch dáte
několik vloček sádla či másla. Takto připravený hubník vložte
do předehřáté trouby a upečte do zlatova.
Do sladké varianty patří tvaroh či povidla.

Sušené houby povařte v osolené vodě a sceďte. Cibuli a česnek
očistěte, česnek prolisujte a cibuli nakrájejte nadrobno. Housky
pokrájejte na kostičky a vložte do misky. Housku zalijte mlékem

Do sladkého hubníku se dává tvaroh, mák nebo povidla. Někdo
si na hubník s povidly sype i kakao. Hubník představuje pro lidi
obřadní jídlo, od něhož si slibují v příštím roce hojnost.
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Ze života našich předků
V Krkonoších se běžně používaly dřevěné saně
tzv. rohačky nebo vlčky. Rohačky byly poměrně
velké nákladní saně s vysoko vytaženou přední
částí sanic, tzv. nosy nebo rohy. Při jízdě z kopce
se jezdec mohl těchto rohů pevně držet a nohama
regulovat směr jízdy.
Naopak vlčky byly velké bržděné saně, které bývaly
opatřeny korbou pro přepravu osob i nákladu.
Příčka zádové opěrky zasazená mezi sloupky řídítek bývala ozdobně vyřezávaná, stejně tak rukojeť
řídítek. Od sedátka k příčce mezi špicemi sanic
byl natažen síťovaný výplet přídavného sedátka,
který sloužil buď pro usazení menších dětí, pro
položení nohou převážené osoby, či pro drobnější
náklad. Pro jezdce byly na sanicích za sedátkem
umístěny stupačky a pro ovládání jízdy měla řídítka
dvojici kovových, ručně ovládaných drapákových
brzd. Spodní strana sanic byla opatřena kovovými
skluznicemi.
Dodnes se v lednu ve Zvědavé uličce v Jilemnici
a v Malé Úpě pořádají krasojízdy či závody na
rohačkách. Certifikovaným zážitkem v Krkonoších
je projížďka moderním typem saní tažených psím
spřežením pana Vondráka z Rudníku.
www.psisprezeni.cz

Milý Ježíšku, opravdu ale opravdu jsem tento
rok byla moc hodná. Přála bych si strašně moc
dostat dárky, které jsou od nás, ručně a s láskou
vyráběné a chutnají horsky božsky.
Také máte rádi dárky, které vypráví příběh
tvůrce a jsou výjimečné vzhledem ke svému
původu, designu a ruční výrobě? Při svých
cestách po České republice a do zahraničí se
ráda setkávám s místními lidmi, ochutnávám regionální dobroty a obdivuji tradiční
ornamenty a výrobky, které mají duši a kouzlo
nepoznaného.
Přála bych Vám a všem lidem, ať máme stále po
čem toužit, objevovat a inspirovat se šikovnými
malými výrobci, kteří tvoří z čisté radosti a lásky
k řemeslu.
Koordinátorka regionální značky Krkonoše
originální produkt
Petra Hartmanová
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Krušnohoří
Rok se s rokem sešel a máme opět se blíží Vánoce a zima. V dnešní uspěchané,
a tak trochu covidové době, si snad hlavně přejeme prožít vše ve zdraví a v klidu,
v kruhu svých nejbližších.
Dne 19. 10. proběhlo podzimní kolo certifikace
značky Krušnohoří regionální produkt. Devatenáct
účastníků podalo žádost o prodloužení certifikátu. Z toho jedenáct žádostí bylo na prodloužení
výrobků a přírodních produktů, čtyři na služby
a čtyři na obnovu zážitků.
Mezi novými žadateli nebyli tentokrát žádní úplní
nováčci. Pan Jiří Kejř žádal ke svým již dvěma certifikátům, nový, třetí certifikát na Hovězí balíčky
ze Všestud. Jedná se o hovězí maso z vlastního
chovu, zkrmované vlastní pící. Maso je baleno do
balíčků po 5 nebo 10 kg.
Druhým žadatelem byl pan Petr Mančík, který žádal
o značku Krušnohoří pro výrobky Krutí játra s cibulkou, Masová topinková pomazánka, Trhané krutí
maso s medvědím česnekem a Trhané krutí maso
s pečenou zeleninou. Všechny tyto produkty patří
pod jeden společný název – Výrobky od Zrcadla.

Ze života našich předků
Dva metry sněhu, chalupy zaváté až po střechy, lidé uvěznění na dlouhé
dny jen v zasněžených vesnicích. Takové zimy si pamatují naši předci.
K zimě se vázalo mnoho zvyků v domácnosti i v hospodářství. Po večerech
se zhotovovaly dětské hračky, houpací koně, kolébky, panenky a další
hračky. Kromě toho se také vyrábělo hospodářské nářadí, dřevěné
a kožené součástky zemědělských strojů. Ovšem mezi nejčastější tradicí
bylo draní peří.
Husy se dříve na vesnicích
chovaly téměř v každém
hospodářství. Tradičně
po skončení polních prací,
od listopadu až do Vánoc.
Peří na venkově se většinou dralo pro nastávající
nevěstu, protože peřiny
a polštáře tvořily základní
součást výbavy každé
nevěsty do manželství.
Celý kolektiv MAS Sdružení Západní Krušnohoří přeje krásné, klidné
a šťastné Vánoce.

www.regionalni-znacky.cz
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Vanilkové rohlíčky z bílého máku
* 40 dkg mouky
* 20 dkg tuku
* 10 dkg cukru
* 11 dkg mletého máku
* několik lžic mléka

Tuk rozmělněte do mouky, přidejte cukr i mák a mlékem
zadělejte těsto. Těsto dejte na chvíli odpočinout do chladu,
poté z něj vyválejte šišku, rozkrájejte ji na dílky, dlaní
utvořte tenké tyčinky a zatočte z nich rohlíčky. Skládejte
na plech a pomalu pečte do světle žluta. Horké obalujte
v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cukrem.

Kutnohorsko
Přijeďte navštívit náš Kutnohorský kraj v adventním čase a ochutnejte výrobky od
místních producentů. Za návštěvu určitě stojí kouzelná Kutná Hora, ale také další
města a obce, kde se v rámci možností uskuteční adventní trhy a rozsvítí se vánoční
stromky. Možná je to právě ten čas, kdy si uvědomíme, že se máme zastavit a užívat
si vzácné okamžiky s rodinou a přáteli.

Muzeum čokolády & Čokoládovna Lidka –
Lada Bartošová
Za čokoládou Lidka stojí nadšenci a milovníci
čokolády, kteří po 100 letech znovu obnovili
výrobu čokolády v Kutné Hoře a otevřeli
Muzeum čokolády Lidka, kde je možné čokolády této značky ochutnat.
Všechny čokolády Lidka jsou vyrobeny s láskou
od kakaového bobu až po tabulku.
Nově mají v sortimentu ručně šitý ADVENTNÍ
KALENDÁŘ. Obsahuje 24 čokoládek Lidka,
který se dá znovu plnit a najdete ho na e-shopu
za 1100 Kč
www.chocomuseum.cz
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Káva pražená na Tvrzi Přítoky, vyšívané zástěry a bytové doplňky –
Kávy pitel s.r.o.
Kávy pitel s.r.o. je rodinná pražírna kávy, která nabízí vlastní řadu prémiové
kávy. Byla založena roku 2008 a od roku 2011 působí na Kutnohorsku.
V nabídce mají vlastní směsi na espresso a jednodruhové kávy z celého
světa.
Pražírnu, kavárnu a obchod najdete na Tvrzi Přítoky u Kutné Hory, kde
můžete posedět v příjemném prostředí renesanční tvrze a pochutnat
si na kávě a na sladkém.
Kávy pitel s.r.o. není ale jen pražírna kávy, ale nabízí textilní dekorace
a další ručně šité výrobky s použitím strojové výšivky nebo jiných technik.
Velký důraz je kladen na materiály a jejich kvalitu – kanafas, modrotisk,
vlastní motivy. Každý výrobek je originál.
www.kavypitel.cz

Penzion u Babky bylinkářky – Olga Sekerová
Přijďte strávit předvánoční čas do Kutné Hory. Ubytovat se
můžete v jednom z výjimečných apartmánů v penzionu
U Babky bylinkářky, který se nachází jen pár kroků od centra
a historických památek v Kutné Hoře.
Penzion je provoněn nejen bylinkami, ale i domácí bábovkou
a čerstvou kávou. Bude-li chladno a sychravo, jistě Vás potěší
možnost objednat si masáž či wellness, anebo si třeba
přečíst knihu z místní knihovničky.
www.babkabylinkarka.cz
Kolo Bistro Kobylnice –
Markéta a Dan
Na kolo je sice zima, ale my vás přece
zveme do rodinného Kolo Bistra. Vítání
jsou zde všichni, nejen cyklisté.

Přejeme všem krásné a klidné svátky vánoční a do nového roku
hodně zdraví a sil. Budeme rádi, když našemu regionu zůstanete
věrni a nadále budete podporovat výrobce a držitele regionálního
produktu KUTNOHORSKO.
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V příjemném prostoru si můžete dopřát
dobré pivo a chutné občerstvení.
Pochutnat si můžete na obložených
chlebech, domácích nakládaných hermelínech, utopencích, pomazánkách
nebo toastech. Ve špatném počasí je
připravena polévka na zahřátí a v menu
najdete vždy i něco pálivějšího s chilli.
Ke kávě z rodinné pražírny se skvěle
hodí domácí dezerty.
www.kolobistro.cz
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Moravská brána
Moravská brána se táhne v přímé linii Přerov – Ostrava. Osu její severní částí tvoří
řeka Odra, jižní části řeka Bečva. Moravská brána je důležitou komunikační trasou,
v dávných dobách jí procházela Jantarová stezka. Dnes tudy denně projíždí mnoho
rychlovlaků a aut, ale většinou není čas zastavit se. Je to škoda! Na Hranicku máme
totiž, mimo mnoho dalších atraktivit, novou Farmářskou prodejnu AGROCHOV+.
Farmářská prodejna Agrochov Plus
„poznej svého farmáře“

Mohlo by se zdát, že v Hranicích vznikl úplně
nový obchod. Není to však úplně pravda.
Prodejna vznikla již v 70. letech pod názvem
JEZERKA, kdy jejím prostřednictvím nabízelo
své produkty zemědělské družstvo Jezernice.
Po revoluci prodejnu převzal pan Panák, který
ji provozoval až do jara 2021, kdy se rozhodl
užívat zaslouženého důchodu a prodejnu
nabídl nástupci družstva – tedy dnešní skupině
Agrochov Plus.
Tímto se kruh uzavřel a prodejna skoro po
50 letech opět plní svůj původní účel, a to

přibližovat lidem „produkci přímo ze dvora“.
Jsme přesvědčeni, že kvalitní produkty od
českých zemědělců a českých výrobců by
měly mít své místo na trhu. Kromě vlastních
produktů jsme se rozhodli dát prostor také
dalším pěstitelům, producentům a farmářům.
„Protože naše společnosti nevyrábí a nemohou
produkovat veškeré zboží, dáváme možnost
těm, kteří dělají to své, a to opravdu výborně.
Sami máme již několik produktů certifikovaných značkou „Moravská brána“ a „Haná“
a rádi dáme prostor v naší prodejně i ostatním již certifikovaným producentům. Svůj
prostor u nás však mohou získat i ti, kteří nad
certifikací teprve přemýšlejí. Nejdůležitějším
kritériem pro výběr produktů je to, aby byly
vyráběny srdcem a poctivě. Našim zákazníkům
nabízíme široký sortiment výrobků od masa,
masných i mléčných výrobků přes cukrovinky,
mouky, čerstvé ovoce a zeleninu až po alkohol
z Jižní Moravy, Hané i Valašska. Tým, který
na prodejně máme, pečlivě vybírá a testuje
každý jednotlivý produkt tak, aby zákazníci
dostali to nejlepší. A někdy je to náročný proces,
například výběr vín a destilátů byl opravdu
nezapomenutelný.

Ručně malované vánoční baňky z Vysoké od Mileny Vyčítalové
Před Vánoci jezdí paní Vyčítalová po trzích, bere
s sebou i náhradní kahany, tužky i barvičky,
aby si mohly techniku zdobení návštěvníci
vyzkoušet (můžete ji potkat např. - hrad

Helfštýn, Hustopeče nad Bečvou – na zámku).
Na různých akcích provozuje workshopy, které
jsou zvláště mezi dětmi velmi oblíbené.

Ze života našich předků
Velmi oblíbenou sportovní činností v zimních
měsících v Hranicích bylo bruslení na zamrzlé
řece Bečvě. V okolních obcích pak sjíždění
kopců na lyžích a saních.

Kéž nejen o Vánocích, ale po celý další rok
nacházíme cestu k sobě i k našim regionálním
producentům.

www.regionalni-znacky.cz
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MILUJETE ČESKÉ PRODUKTY? My rozhodně.
Přijďte si vybrat kvalitu a podpořit české producenty – třeba i toho vašeho souseda farmáře.
Vyrábíte, pěstujete nebo chováte zvířata a hledáte odbyt pro své kvalitní produkty? Ozvěte
se nám – určitě se domluvíme.“
Veronika Strnadlová

Moravské Kravařsko
Krajinu našeho regionu pokryla bílá peřina, nastal čas dlouhých zimních večerů,
domy již pomalu zaplňuje vůně cukroví, přichází čas Vánoc. Tento čas naši předkové
trávili především prací na svém hospodářství a domácí řemeslnou výrobou v teple
u kamen. Dnes je tomu sice jinak, ale právě v tomto období se často vracíme k našim
tradicím. Pojďme nahlédnout na zajímavosti v regionu v zimním období.

Ledové tajemství Petrovy skály
Třpytivý poklad ukrytý v Petrově skále
mohou oči člověka spatřit jen během mrazivých měsíců, kdy vládu nad zemí přebírá
paní Zima. Ne, nejde o úryvek pohádky
nebo pověsti z Poodří, ale o prostý fakt.

stalagmity, visící stalaktity a spojené stalagnáty vytvářejí v opuštěné štole, která
tu zůstala jako připomínka těžby břidlice,
fantaskní panorama, v němž často nechybí
ani ledové záclony a jiné útvary vytvořené
zmrzlou vodou.

Krápníky rozmanitých tvarů a velikostí
se v této jeskyni v lesích mezi Luboměří A pozadu nezůstává ani strop jeskyně
a Spálovem v létě nepokocháte. Zdejší s přepestrými ornamenty, které tu ledoneobyčejná výzdoba je totiž z ledu! Stojaté vou jehlou vyšila námraza. Vypravit se
za vší tou krásou můžete neznačenou
lesní cestou od Spálova, jde o vycházku
dlouhou zhruba dva kilometry. Spěchat
domů nemusíte.

Místní krajina je štědrá na úchvatné
výhledy a nepopíratelným kouzlem vás
osloví i městys Spálov a malebná vesnička
Luboměř, z jejíhož blankytně modrého
znaku se jako příslib rozzářených dnů
usmívá buclaté slunce.

www.regionalni-znacky.cz
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Gilarovic medové perníčky
K zimnímu období, a především k vánočnímu času, neodmyslitelně patří pečené medové perníčky. Ty potěší nejen
Mikuláše s čertem, ale hlavně nejmenší ratolesti. Tato
oblíbená dobrota má v našem regionu bohatou tradici,
a proto není velké překvapení, že můžete mezi certifikovaný
producenty naší značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální
produkt®“ nalézt jejich výrobce.
Perníkářskému řemeslu se rodina Gilarů věnuje již od roku
1990. První desetiletí to byl jen koníček paní Evy Gilarové,
která pekla a zdobila své perníčky převážně pouze svým
dětem na Vánoce a Velikonoce. Postupem času se stal tento
koníček jejím podnikáním, do kterého se připojil také manžel
Luboš Gilar. Jak sama paní Gilarová říká: „Mám jedno velké
štěstí, má práce je stále i mou zábavou.“ V jejich pekařství –
cukrářství mají své funkce rozdělené, pan Gilar peče a paní
Gilarová se věnuje zdobení perníčků.

Svůj sortiment s postupem času rozšířili o další produkty jako
jsou Příborské šifle a Skotnické husičky. První jmenovaná
specialita má svou tradici v blízkém městě Příbor a první
zmínka o tomto medovém pečivu existuje již od 17. století.
Perník je spojován především s poutí ke svatému Valentýnu.
Jedná se o perníček obdélníkového tvaru s naznačenými dílky
k jejich odlamování. Dle dochované receptury obsahuje těsto
Sortiment, který nyní nabízejí, je velice různorodý, od jed- jednu čtvrtinu podílu pouze včelí med a již není přidáván
noduše zdobených perníčků, přes různá firemní reklamní žádný tuk. Šifle je díky vysokému podílu medu středně tuhá
loga, svatební jmenovky, až po složité krajkové zdobení. Své a na jazyku se jemně rozplývá.
produkty v turistické sezóně prodávají vlastními silami na
Naopak hlavní speciální přísadou perníkového těsta na
známém hradě Hukvaldy, případně také na řemeslných jarSkotnické husičky je husí sádlo. I tato receptura vychází ze
marcích, kde můžete vidět v akci talent paní Gilarové v jejich
starých tradic. Husičky mají tvar „kočičího jazýčku“ a jsou
zdobení. Poptávka po jejich produktech je tak vysoká, že na
zdobené kakaovou nebo citronovou cukrovou polevou. Jsou
Vánoce a Velikonoce pečou perníčky pouze na objednávku.
vláčné, křehké a mají jedinečnou perníkovou chuť.
Velké množství jejich produkce končí na stole nejen u nás,
Pro více informací doporučujeme navštívit webové stránky
ale i u našich sousedů v Polsku.
www.gilarovicpernicky.cz
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Svátky vánoční se neobejdou bez tradičních
pokrmů, jako jsou rybí polévka, bramborový salát se smaženým kaprem a cukroví.
Receptů na tradiční pokrmy je nepřeberné
množství. My jsme pro Vás vybrali naši
tradiční rybí vánoční polévku z Poodří, kterou si můžete uvařit z přísad zakoupených
u našich certifikovaných producentů.
Moravské Kravařsko je region protkaný
soustavami rybníků, a tak není divu, že vám
můžeme nabídnout pravého Oderského
kapra od společnosti DENAS spol.s.r.o.,
pro mlsné jazýčky Uzené ryby ze Sedlnic
od pana Viktora Holaně. Ale je to také kraj
zemědělský, a proto zde můžete zakoupit
Bartošovické brambory a cibuli z farmy
Luční dvůr a kořenovou zeleninu z farmy
Lička ze Sedlnic.

Rybí vánoční polévka z Poodří

Přísady:
* 1 hlava z kapra a 250 g masa z kapra
* 100 g kořenové zeleniny (petržel, mrkev,
celer)
* 80 g loupaného žlutého hrachu
* 1 menší cibule
* 50 g másla
* 50 g hladké mouky
* 2 bobkové listy
* 5 kuliček pepře a nového koření, sůl
* hrstka zelené petrželky na ozdobu

Očištěnou hlavu a kousky masa vařte
v osolené vodě, do které přidáte koření
(bobkový list, nové koření, pepř). Zvlášť
uvařte doměkka hrách v neosolené vodě
a přepasírujte. Kořenovou zeleninu a cibuli
očistěte a nakrájejte na jemné nudličky
nebo nastrouhejte na hrubém struhadle.
Orestujte vše na másle, zaprašte moukou,
osmahněte a zalejte vývarem z rybího

masa. Přidejte uvařený propasírovaný
hrách, obrané maso z ryby a nasekanou
petrželkou. Dochuťte solí a nechte chvíli
prohřát. Podávejte s osmaženou houskou.
Přejeme dobrou chuť!
Ingredience seženete zde:
www.rybarstvi-denas.cz
www.chovryb.cz
www.farmalucnidvur.cz
www.farmalicka.cz

Když sníh mizí, sněženky rozkvétají...
Chcete spatřit zázrak, nad jehož nádherou se vám bude tajit dech?
Přívlastek „neopakovatelný“ tady použít nelze, protože přichází
s každým jarem. Kam? Do CHKO Poodří. Jak už vyplývá z názvu,
životodárnou tepnou této oblasti představuje řeka Odra, jejíž
přirozeně meandrující tok je významným ekologickým prvkem
moravskoslezského kraje. Poodří je jedno z mála míst v České
republice, zachovávající si takřka přirozený vodní režim. Proto
zde byla roku 1991 vyhlášena CHKO Poodří, která se rozkládá na
celkové ploše 82 km².

Po bílé sněhové nadílce objevíte v lužních lesích a nivách řeky
od března do dubna fascinující koberce sněženek, a do třetice
v měsíci květnu rozkvete bíle silně aromatický česnek medvědí.
Naším tipem pro vás je přírodní památka Sedlnické sněženky,
kde se můžete vydat po Questing trase v obci Sedlnice.
viz Questing trasa Sedlnické sněženky
Pokyny si můžete stáhnout na webových stránkách obce, či v informačním centru v Bartošovicích na zámku. A uprostřed lesů a luk
plných bělostných kvítků si pak můžete užít spoustu legrace při
plnění rozmanitých úkolů. Támhle se pasou ovce, nedaleko je
bývalý mlýn, šumí tu splav a zámek je na dosah… Tomu se říká
pohlazení po duši!

Ničím nerušené prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, lásky a úspěchů
v novém roce, který nám určitě přinese i mnoho nových výzev, přeje Destinační
management turistické oblasti Poodří - MK, o.p.s. a MAS Regionu Poodří,
z.s., koordinátor pro regionální značku MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální
produkt®. Na brzkou počtenou v roce 2022 😊
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Opavské Slezsko
Zimní čas je tady zas. Období adventního rozjímání, stavění betlémů, adventních
a vánočních tradic. A také dlouhé zimní večery, mrazivá lednová rána, radovánky
na lyžích, sněhuláci… Zima je krásná se vším, co k ní patří, tedy i s regionálními
produkty na zub, pro dobrou náladu, příjemnou atmosféru a laskavou pohodu.
Regionální produkty na zub
I vánoční a zimní menu si můžete oživit výhonky zelených rostlinek, které produkují
Flancky. Jsou plné vitamínů a minerálů, jídlo je pestřejší a pikantnější. Flancky jsou
dostupné i v zimě, kdy se zásoby kvalitní čerstvé zeleniny tenčí. Krabička obsahuje většinou
výhonky ředkviček, slunečnice, hrášku a dalších rostlinek.
www.flancky.cz
Moonchocolate si pro vás nachystali tyhle UFONKY – malé létající talíře z mléčné, tmavé
a bílé čokolády v jedné krabičce. V téhle speciální vánoční edici jich najdete hned 10, takže
co si takhle dát třeba tmavou s pomerančem nebo s vánočním kořením, bílou s pistáciemi
nebo mléčnou s oříšky?
Každopádně teď už víte, co malého a milého pořídit na Mikuláše nebo pod stromeček anebo
prostě jen tak pro radost.
www.moonchocolate.eu

Sváteční atmosféru adventu, Vánoce samotné, ale také dlouhé zimní večery vám zpříjemní šálek
bylinkového čaje od Renáty Jahodové. Ze speciální vánoční nabídky to může být Čaj pro čas vánoční
s ibiškem a lékořicí, Vánoční zahříváček s hřebíčkem, pomerančovými květy, růží a skořicí nebo třeba
Vánoční pohlazení s badyánem, pomerančovými květy, růží a vanilkou.
www.jahodova.eu

Jijinkův svět
Jitka Weissová připravuje o Vánocích vždy speciální sadu šitých vánočních ozdob. Důvod
je jednoduchý. Jsou krásné, stylové a oblíbené zejména u rodičů malých dětí a majitelů
zvířecích mazlíčků. Tato ozdoba se opravu nerozbije.
www.fler.cz/jijinkuvsvet

Mezi producenty z Opavského Slezska najdete i další, kteří připravují své speciální vánoční
balíčky pro vaše potěšení. Třeba Vitaminátor nabízí extra porci vitamínů v balíčcích s rakytníkem, skvělou volbou může být také vánoční balíček pštrosích delikates ze Pštrosího Vršku
Wieder, vitrážoví andílci Evy Vránové, džemy a sirupy Michaely Štěpáníkové, perníčky
s vánočními a svátečními motivy Jaroslavy Černínové a mnoho, mnoho dalších.
Všechny výrobce najdete na www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko
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Naučte se v zimě něco nového

Kapr na vánoční stůl

Kdybyste si chtěli sami vyrobit šitou vánoční
ozdobu, po vzoru Jitky Weissové, určitě se toho
nebojte. Zvolte jednoduchý tvar, třeba srdíčko
nebo ptáčka, vystřihněte jej ze dvou vrstev látky,
látku položte vzorem k sobě, sešijte po obvodu
a ponechte si malý otvor. Hotový polotovar
převraťte naruby a naplňte dutým vláknem.
Když máte dostatečně napěchováno, zbývající
otvor zašijte. Hotový výrobek můžete ozdobit
stužkou. A máte hotovo!

Cukroví to zrovna není, ale na jazyku se bude rozplývat určitě.
Vánoční menu může letos vypadat trochu jinak, než jsme zvyklí.
Kapříkovi kromě trojobalu sluší i jiné úpravy. Třeba kapr na kari,
kapr načerno nebo kapr na zelenině. Z receptů od Pavla Válka
(Ryby z Opavy) vybírám jeden opravdu jednoduchý, tak neváhejte
a vyzkoušejte je. My budeme taky experimentovat.
Kapr na kari
Kapra osolte, opepřete dle chuti. Přidejte kari. Pečící papír pomažte olejem, předehřejte troubu na 200 °C a pečte přibližně 25 minut. Podávejte
s bramborami nebo pečivem.

Ze života našich předků
Jak naši předkové trávili zimu? Záleží na tom,
k jak vzdáleným předkům se pro vzpomínky
vypravíme.
V půvabné knize slezského národopisce, kněze
Františka Myslivce Starý způsob hospodářství
na Opavsku vydané v roce 1933 se dočteme, že
v zimě večer se pravidelně předlo.
„Při předení byly v každém kraji zvláštní zvyky.
V pohorském kraji předlo se v zimě kromě soboty
a neděle každý večer od šesti hodin až do desíti.
Předli všichni členové rodiny a čeleď, dívky, pacholek
i pohůnek. Někteří jednotlivci chodili na „přídky“
k sousedovi nebo ke známým, ale nosili s sebou
svou přeslici i koudel a předli pro sebe. Z mládenců
přicházeli někteří na „přídky“ jenom na besedy. Když
se okolo desáté hodiny přestalo přísti, šla se mládež
sáňkovat. V neděli se nepředlo a sobota byla věnována
dření peří.“

Milí čtenáři našeho zimního
čtvrtletníku,
přeji Vám příjemně strávený
adventní i vánoční čas. Ať jej
strávíte v kruhu svých nejbližších
v radosti a lásce, s porozuměním
a tolerancí k životním příběhům
každého z nich. A ve společných
chvílích ochutnávejte třeba právě
produkty z regionů. I tato malá
podpora může být velkou pomocí
a potěšením na obou stranách.
Buďme na sebe hodní, a to nejen
o Vánocích.

I když z tohoto popisu na nás dýchla možná
trochu nostalgická atmosféra, neměli to naši
předkové jednoduché.

S láskou Petra Chroustová,
OPAVSKÉ SLEZSKO
regionální produkt
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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.
Česká společnost KOVAP Náchod, s. r. o. je celosvětově
známým výrobcem plechových hraček s tradicí od roku
1946, kdy byla v Československu založena jako rodinná
firma bratry Sedlákovými.
Nyní se jeden z jejích výrobků zařadil mezi certifikované
produkty se značkou Orlické hory originální produkt.
Velorex je plechová hračka na klíček (pérový strojek), která
odkazuje na historickou výrobu tzv. hadraplánu, který se
v Orlických horách vyráběl v Solnici a Novém Hrádku.
Firma KOVAP se pyšní širokým sortimentem originálních
plechových hraček jako je beruška na klíček, která nikdy
nespadne ze stolu, nebo model traktoru Zetor, jež v přesném
měřítku napodobuje originál, nechybí mu řazení, zpátečka
ani funkční volant.

Plechové mechanické hračky jsou rozpohybované lidskou
rukou a promyšleným systémem ozubených kol, převodů
a pér. Ukrývají v sobě zručnost, trpělivost, píli, roky zkušeností,
láskyplný vztah lidí, kteří je tvořili a tvoří již od roku 1946 bez
přerušení. Hrály si s nimi celé generace a navzdory digitální
době jsou stále atraktivní a poučné i pro dnešní děti.
U všech produktů firmy KOVAP je kladen důraz na ruční
výrobu, precizní provedení a dlouhou životnost.
Hračky jsou ekologicky nezávadné, šetrné k přírodě a pyšní
se mimo jiné certifikátem BEZPEČNÉ HRAČKY. Plechové
produkty značky KOVAP jsou ideálním dárkem pro děti
i dospělé a patří k populárním tradičním suvenýrům z České
republiky.
https://eshop.kovap.cz/
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Dovolujeme si Vám představit Staročeské novoměstské čaje, které jsou připravovány podle
vlastních receptur. Ovoce je zapékané s cukrem,
kořením a bylinkami.
Díky tomu Vám může firma pana Švorce nabídnout voňavou dobrůtku na přípravu teplého čaje
nebo osvěžujícího studeného nápoje po celý rok.
Bylinky v čajích, jako například heřmánek, vás
pohladí na duši, mysl zklidní meduňka, nebo vás
naopak osvěží povzbuzující máta.
www.cajesvorc.cz

Sušenky k čaji

* 70 dkg mouky
* 10 dkg másla
* 30 dkg cukru
* 3 žloutky
* 1 prášek do pečiva
* ½ vanilkového lusku
* 1 l sladké smetany
* mandle na posypání
* 1 vejce

Cukr se na vále promíchejte s moukou, máslo rozemněte v mouce a poté
přidejte žloutky. Při zadělávání těsta průběžně přilévejte smetanu. Dobře
vypracované tuhé těsto se rozválejte a vypichujte formičkami různé tvary.
Vykrojené sušenky pokládejte na máslem vymazaný plech, potřete vejcem,
posypte nasekanými mandlemi a v mírně zahřáté troubě upečte.
Nádherné Vánoce mějte, pohodu s blízkými si užívejte, přejeme vám
hodně štěstí a zdraví v příštím roce.
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Podkrkonoší
Jsou opět tady, krátké dny a dlouhé zimní večery. Dřevo praskající v krbu, horké čaje
a čas na ohlédnutí se za uplynulým rokem. A také plány na měsíce další. Čas očekávání.
Pojďte si zpříjemnit chvíle volna v krásném Podkrkonoší. Nabízí příjemné procházky,
zajímavá místa, inspirativní producenty. Od nás budete odjíždět plni milých dojmů.
Letošní rok byl zvláštní v mnoha ohledech. Po krátkém návratu do normálu tu
máme opět nepříjemné situace s nákazou, s domácí či světovou ekonomikou,
se změnami klimatu atd. Není asi třeba vše konkrétně vypisovat. Každý den
na nás křičí titulky z médií. Mnohým z nás začíná chybět potřebná duševní
pohoda a energie na každodenní úkoly. Zde máme návod, jak se dostat do
formy, jak posílit své fyzické a duševní zdraví.
V letošním roce jsme do naší rodiny regionálních producentů přivítali pod
značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt® Bylinkový ostrov. Jedná se
o rodinnou firmu, která byla založena teprve v roce 2020. Manželé Šormovi,
kteří mají 15 let zkušeností, hospodaří v bio kvalitě na necelých 2 ha orné půdy
a pěstují přes 20 druhů bylin, které sklízí a zpracovávají ručně. V nabídce jsou
jednodruhové čaje i velmi chutné bylinné směsi.
Připravte si čaj s názvem Svěžest nebo Harmonie a všechna protivenství
současného světa se vám přestanou zdát neřešitelná. Pokud se chcete
o našem novém producentu a jeho aktivitách dozvědět víc, podívejte se na
www.bylinkovyostrov.cz

Co je v Podkrkonoší nového?
Na počátku podzimu jsme předali certifikáty k využívání Mnozí z těchto výrobců a producentů si připravují pro své
značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt. A to jak novým zákazníky na vánoční a zimní období zajímavosti, o které
zájemcům, tak i těm stálým, kteří mají stále zájem o to se chceme podělit.
prezentovat se pod křídly regionální značky.
Nadcházející období nabízí jedny z nejkrásnějších svátků
v roce – Vánoce. A k Vánocům patří ozdobený stromeček.
Někdo dá přednost staročeskému zdobení oříšky, jablky,
slámovými ozdobami atd. Někde jsou tradicí skleněné
foukané ozdoby. Takové se u nás v kraji vyrábí už dlouhou
řádku let. Např. Vánoční ozdoby, DUV družstvo ze Dvora
Králové připravilo pro blížící se Vánoce 2021 zcela novou
kolekci skleněných ozdob s názvem NORDIC, která je laděna
do bílo-červených tónů s prvky stříbra. K dokonalé severské
atmosféře přispívá i vhodně zvolený dekor soba nebo sněhové vločky. Do Vánoc by se na pultech měla objevit i kolekce
na „lesní téma“. No a pokud sháníte tip na originální dárek
pro své blízké, pak si můžete nechat na zakázku vymalovat
ozdobu např. se jménem podle vlastního přání.
www.vanocniozdoby.cz
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Dárky nemusí být jen objemné nebo drahé. I malá drobnost dovede přátele a blízké
potěšit. Mýdla z Mýdlárny u kapličky jsou vyráběna z kozího mléka a v nabídce jsou nejen
vánoční motivy. Paní Chmatilová se jejich výrobě věnuje již léta a stále rozšiřuje okruh
stálých zákazníků. Podívejte se sami, skoro je škoda použít mýdla k jejich prvotnímu účelu.
www.facebook.com/mydlarnaukaplicky
Zimní čas je skoupý na přirozené světlo. Pozdě se rozednívá, brzy stmívá. Stále častěji
saháme po svíčkách a lampičkách. Naším regionálním producentem, který se na zimu
připravuje už od léta, je keramická dílna KERAMICKÝ PTÁČEK. Pro dobu vánočních svátků
a adventu připravují aromalampy a svítilny, ideální pro dlouhé podzimní a zimní večery.
Ani letos nebudou chybět oblíbené miniatury ryb. A myslí také na živé ptáčky – pro ně
připravují různě tvarovaná venkovní krmítka, která odolávají mrazu.
www.keramickyptacek.cz

Makové peciválky
V Podkrkonoší byly tradičním vánočním pokrmem Makové peciválky, které se podávaly s řepným sirobem. Moje babička je vždy
připravovala z kynutého vánočkového těsta. Řepný sirob vařila
každý podzim. Dnes ho můžete zakoupit v regionálních prodejnách
nebo na farmářských trzích (popř. zde: www.repny-sirob.cz). Kdo
nemá sirob, může použít rozehřátý med s máslem.
* 1 kg polohrubé mouky
* 150 g cukru
* 200 g másla
* vanilkový cukr
* 50 g kvasnic
* špetku soli
* mléko dle potřeby

Peciválky se mohou podávat ihned po upečení namočené do sirobu
a obalené ve strouhaném perníku. Někde se pečou předem a v
den podávání se buď napaří nebo rozpečou v troubě.

Zadělejte tužší těsto a nechte vykynout. Vytvořte menší bochánky
velikosti dětské pěsti, naplňte makovou nádivkou a na pomaštěném plechu upečte do zlatova (tak, aby se při pečení vzájemně
nespojily).

Jindy hospodyně peciválky pekly bez náplně, po upečení je spařily
horkým mlékem a v míse je sypaly buď mletým mákem nebo
strouhaným perníkem a zalévaly rozpuštěným máslem se sirobem,
či medem. Podávání se mohlo lišit obec od obce či dům od domu.

Maková náplň: umletý mák povařte v mléce, přidejte dle chuti
cukr, rozinky, citronovou kůru, popř. rum (dle vlastní zkušenosti
či zvyklostí).

Již asi v málokteré domácnosti se tato pochoutka našich předků
o Štědrém dnu připravuje. Ale možná, že ta letošní vánoční tabule
bude jiná….

Jak se žilo a radovalo za časů našich předků
Paní Šrytrová, jejíž výrobky najdete v našem katalogu pod označením Dobroty od tetičky, se svěřila se svou milou vzpomínkou
z dětství na babičku, narozenou roku 1900. Ta vyprávěla, jak jí
a jejím sourozencům maminka chystala každé Vánoce ovocné
bonbony. Ty se připravovaly z ovocných povidel, nejčastěji
hruškových či švestkových. Sušily se v tenké vrstvě na svrchnici
u kamen a pak se rádýlkem krájely na čtverečky, které se stáčely
do ruliček. A to bylo celé sladké vánoční tajemství. Ale babička
byla také přísná a děti kárala, pokud se jim nepovedlo udělat
ruličku jednu jako druhou. Dnes připravuje paní Šrytrová ovocné
bonbony v předvánočním čase nejraději z kdoulí a pak je přidává
do vánočních balíčků.

Z Podkrkonoší Vám přejeme, aby se příjemná vánoční atmosféra,
pohoda a klid nesly celým příštím rokem. K tomu také dokonalý
nadhled, spokojenost a dobré zdraví. V roce 2022 se na Vás opět
těší všichni z velké rodiny pod značkou PODKRKONOŠÍ regionální
produkt®.
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Polabí
Zima v Polabí… To je nejlepší čas k ochutnávání produktů z toho, co na
místních úrodných polích vyrostlo, a poznávání, co šikovné ruce vyrobily.
Přijďte ochutnat lahodný džem, výborný mošt nebo český med a podpořit tím
místní producenty!

Na konci listopadu se „rodina“ regionálních výrobců rozrostla o další dva
nové členy. Značku kvality POLABÍ regionální produk® dnes získaly Uzeniny
z domácí udírny Sadská pana Šimáčka. Ten je ručně vyrábí z pečlivě vybíraného masa od prověřených lokálních dodavatelů. Do výrobny přichází
syrové maso a koření a odchází kvalitní domácí uzeniny a masné výrobky
bez separátů, náhražek a barviv. Prodejnu pana Šimáčka můžete navštívit
na adrese Hálkova 315, Sadská (po–pá: 14–20 hod.; so 8–16 hod.)

Novým nositelem značky se stala také Výběrová káva NATURPARK
12. Vyrábí ji spolek Revenium, z.s., jehož hlavní cíl je vracet do aktivního
života lidi s různým znevýhodněním. Provozovny má na sedmi místech
v Čechách a na Moravě. Na konci února 2020 spolek na Kokoříně
otevřel pražírnu výběrové kávy. Na přípravu espressa praží 100 %
jednodruhovou Arabicu z Brazílie, Kolumbie a států střední Ameriky.
K pražení na filtrovanou kávu je využívána káva z východní Afriky,
z Etiopie a Keni. Pražírna se nachází v CHKO Kokořínsko – Máchův
kraj. Přírodu této oblasti je najdete zobrazenou na krásných obrázcích
zdobících obaly kávy.
www.revenium.cz/obchod
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„Se šípkovou!“. „Se zelím!“ Legendární hlášku z filmu Slavnosti
sněženek zná zajisté každý. Víte však, že nedaleko oblíbené kerské
hájenky se nachází Lesní Ateliér Kuba?
Touto dobou už bude zajisté vonět chvojím a perníčky. Přijďte
načerpat vánoční inspiraci, potěšit se velkou nabídkou výrobků
od lidových řemeslníků a výtvarníků.
Nechybí ani tradiční tvořivé kurzy – přijďte si vyrobit ozdoby
z drátků a korálků nebo ze skleněných perel!
Veškeré informace najdete zde: www.lesniatelierkuba.cz/aktuality

Tradiční plněné ořechy

* 300 g másla
* 400 g hladké mouky
* 140 g cukru moučky
* 60 g mletých ořechů
* 2 žloutky
* 1 vanilkový cukr
* citronová kůra
náplň:
* 1 salko
* 1 lžíce rumu
* 125 g másla
* hrst mletých ořechů

Z ingrediencí připravte těsto, které zabalíte do
potravinářské folie a necháte přes noc odležet
v chladu. Druhý den plňte tenkou vrstvou těsta
formičky na ořechy a pokládejte na plech.
Pečte v troubě předehřáté na 160 stupňů cca
8 minut. Hotové ořechy vyklepávejte ještě
zatepla z formiček a nechte vychladnout. Poté
si připravte krém. Uzavřenou plechovku Salka
ponořte do hrnce s vodou a vařte cca 2 hodiny.
Po vychladnutí otevřete. V misce smíchejte
zkaramelizované Salko s rumem a ořechy
a vešlehejte mléko. Takto připraveným krémem slepujete ořechy.
Náš tip: Pokud máte rádi tmavé cukroví,
můžete do těsta přidat ještě 2 lžíce holandského kakaa nebo hotové slepené ořechy
namočit z poloviny do čokoládové polevy.

Ze života našich předků
Tradiční česká zabijačka, bez které se dříve neobešel život
na vesnicích, se znovu vrací do módy. Dříve se konala hlavně
v předvánočním čase či v době masopustu, kdy bylo snadnější
maso uchovat v chladu. Hlavním účelem bylo zajištění masa
a výživa celé domácnosti. Doba se však změnila a dnes je zabijačka součástí komunitních akcí, jako jsou vánoční jarmarky,
adventní trhy nebo masopustní zábavy. V Polabí tak najdete
spoustu příležitostí, kdy si můžete vychutnat typické zabijačkové
pochoutky, jako jsou jitrnice, jelítka, ovar, anebo tlačenka.

Jako je vánoční čas příležitostí ke zpomalení a zklidnění, tak i my
v Polabí věříme, že příští rok nám přinese více klidu a pohody
a možností setkávat se jak na akcích tradičních, tak i těch nových.
Přejeme všem krásné a příjemně prožité Vánoce!
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Prácheňsko
Zima je čas odpočinku, zastavení a klidu. Dny se krátí, příroda odpočívá. Přesto
zima na Prácheňsku bývá krásná.

Včelky v zimě
Vášnivý včelař pan Milan Čaloun se s námi podělil o to, co dělá
on a jeho včelky v zimě.
Víte, co dělá včelař mezi svátky? Samozřejmě nezahálí – příprava
na novou sezónu, alespoň u nás, jede na maximum! Než se
totiž nadějeme, je tu jaro. A vybavení, které se musí stihnout
připravit, je nespočet. Těch pár dnů mezi svátky proto využíváme
k sestavování a sponkování rámečků.
Bývá pár stupňů pod nulou. Na včelnici se snáší první sníh.
Včeličky jsou semknuté v zimním chomáči, v kterém se pravidelně střídají, aby žádná z nich neprokřehla. Ty, co tvoří plášť
chomáče, se zavrtají ohřát do středu, a ty, co už se prohřály,
jdou zase na okraj. A takto pořád dokola celou zimu. Uprostřed
chomáče zůstává pouze matka, včelí královna. Včely jí tam
udržují 25 °C bez ohledu na to, jaký mráz panuje venku. Vždyť
je tou nejdůležitější v celém úlu! Klidnou zimu, zlatíčka moje…
www.vasnivyvcelar.cz

Paní Marie Vodáková nabízí v zimním období kurzy drátování.
Přijďte s námi příjemně strávit váš volný čas na kurzu drátkování. Všechen potřebný materiál a nářadí pro vás zajistíme my,
nebudete s tím mít žádné zbytečné starosti navíc.
Naše kurzy jsou vhodné jak pro malé děti, tak dospělé. Z kurzu
si navíc odnesete vlastnoručně vyrobený výrobek domů. Pokud
vás trápí špatné sny, můžete si vyrobit lapač snů ze žíhaného
drátu, korálků a peří. Na Velikonoce můžete vyzkoušet například
závěsné vajíčko a na Vánoce andělský svícen nebo ozdoby na
stromeček.
Těšíme se na čas strávený společně s vámi.
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Zima na Prácheňsku
Zimní období bylo časem klidu a odpočinku. Skončily sezónní
hospodářské práce, den se krátil, venku byla zima, lidé
se spíše zdržovali doma. Dralo se peří, předlo a tkalo se,
opravovaly se hospodářské nástroje, pletly košíky apod. Při
práci nebo i při černé hodince se ve vytopené světnici hodně
zpívalo a samozřejmě vyprávělo. Někdy to byly pohádky,
jindy strašidelné příběhy a pověsti, či historky ze života
a vzpomínky na staré doby. Také se předčítalo z bible, legend
a kalendářů.
Na Šumavě i na Podlesí se na zimu navíc domů vraceli
„světáci“ - lidé, kteří odcházeli každoročně na sezónní práce
z domova, často do ciziny. Pracovali hlavně jako zedníci,
tesaři, pokrývači, dlaždiči. Hodně jich bylo také zaměstnáno
u cirkusů.
I v zimě však bylo práce stále dost. Ve stodolách se mlátilo
obilí, sváželo se dříví, připravoval se otop. V pivovaře i v hostincích bylo stále zapotřebí k uskladnění piva ledu. Ten se
získával v zimě, když vodní toky zamrzly. Led muži pomocí
seker a háků lámali a dopravovali se na určené místo.

zvláště k magickému zajišťování hospodářské prosperity
v následujícím roce a k ochraně před nečistými silami.

Čtyři neděle před Vánoci nastává advent, čas očekávání
příchodu Mesiáše na svět. Lidé se v ten čas měli usebrat
v modlitbě a v kajícnosti. Během adventu probíhaly v kostelech ranní pobožnosti – roráty. Naši předci světili svátky
Zima bylo také období skýtající řadu příležitostí k různým svatých, které však spojili s různými zvyky. Tak tomu bylo
radovánkám a hrám. Proto se na zimu těšily zvláště děti. např. v předvečer svátku sv. Ondřeje, sv. Barbory, sv. Mikuláše,
Mnohé čekaly na první sněhový poprašek, aby mohly stavět či svátku sv. Lucie.
sněhuláky, koulovat se, jezdit na saních, později i na lyžích.
Důležitým mezníkem zimního času byly dětmi tolik očekáPoté, co uhodily mrazy, naskytla se další zábava – klouzání
vané Vánoce. Světil se nejen Štědrý den a večer, ale samoa bruslení.
zřejmě také Boží hod vánoční nebo svátek sv. Štěpána, kdy
Během pozdního podzimu a zimy si lidé připomínali řadu se chodilo po koledě. Patří sem i svátek sv. Jana Evangelisty,
církevních svátků i lidových pověr. Pověrečné praktiky sloužily Mláďátka betlémská a Nový rok, kdy si lidé vzájemně chodili
přát blaho od Boha a podarovávali se. Do vánočního období
se řadil ještě svátek sv. Tří králů a s ním spojená obchůzka.
Zimní cyklus zakončovalo rozverné masopustní období.
Vrcholilo tzv. ostatky či bláznivými dny, kdy byla hojnost jídla
i pití, konaly se taneční zábavy, ve městech maškarní plesy,
pořádala se obchůzka maškar. Během celého masopustu se
také pořádaly četné svatby.
Podle kalendářního roku spadá do zimního období ještě
svátek sv. Řehoře (12. 3.), i když ten patří již do jarního hospodářského cyklu. O tom svědčí i to, že se v tu dobu začínalo
orat. Říkávalo se: „Na svatého Řehoře, šelma sedlák, který
neoře“. Navíc se provozovala řehořská koleda učitele a jeho
žáků.
Příjemnou vánoční pohodu a hodně úspěchů v novém roce
2022.
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Slovácko
Zimní večery vybízejí k trávení volného času v teple domova, ale také k přípravám
na vánoční svátky. S výrobky se značkou SLOVÁCKO regionální produkt si můžete
uvařit bělokarpatský bylinkový čaj, sednout si při jeho pití na dřevěné štokrle
s lidovým motivem, či přemýšlet, komu věnujete pod stromeček krásně vyzdobený
velehradský perník.
Bělokarpatské louky jsou bohaté nejen na vzácné květiny, ale i na bylinky. Po
návštěvě Horňácka nebo Strážnicka na Slovácku si můžete kousek luk odvést
s sebou v podobě bylinkových čajů sbíraných místními i přespolními dobrovolníky
nebo školáky. Názvy bylinkových směsí Horňácký odzemek, Karpatský verbuňk,
Sedlácký čaj, Vojšická duha, Byliny z Lučiny a Oskorušový sen odkazují na místní
názvy. Letos výrobce čajů mění po dlouhých letech vzhled krabiček. V prodeji jsou
jak původní krabičky s fotografiemi místních lidí, ale už i nové, vycházející svým
vzhledem z ornamentální podoby typických horňáckých výšivek. Pokud máte
zájem čaje ochutnat, musíte se vydat na Slovácko a zastavit se v obci Nová Lhota.
www.novalhota.cz

Vánoce bez perníku nejsou Vánoce. Peče ho snad každá rodina. Kdo se
kdy pustil do jeho zdobení, dá za pravdu, že je to kus umění. A to jste
možná ještě neviděli Velehradský perník od Ivany Horákové. Originální
pečený perník je zdobený bílou polevou a poté dozdobený neuvěřitelně
vypracovaným, drobným, strukturovaným vzorem vytvářejícím květinový
efekt. Autorka používá různé vykrajované tvary. Její dekorativní perník má
vlastní expozici v turistickém centru Velehrad, kde si můžete prohlédnout
i perníkové výrobky mnoha dalších výrobců ze Slovácka.
www.facebook.com/velehradskypernik
Dřevěné štokrle bývalo v dobách našich babiček nepostradatelným pomocníkem a nádherným doplňkem. Možná, že jste jako děti také na nějakém
seděli, když jste u babičky mlsali buchty. Štokrle vyrobené v Moravské dílně
Zahrádka v Šardicích je vyrobeno poctivým a řemeslným zpracováním
za použití kvalitního masivního dřeva. Originalita tohoto produktu je
v použití hodových slováckých ornamentů vygravírovaných do dřeva. Jsou
to především ornamenty z Kyjovska či ze Strážnice.
www.facebook.com/moravskadilnazahradka
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Turistické centrum Velehrad nabízí kromě jiných speciální expozici věnovanou perníku. Seznámíte s historií i současností
perníku na Velehradu a jeho okolí. Váš zájem a obdiv jistě vzbudí i díla řemeslníků z celé České republiky a Slovenska.
Uvidíte, jak se perník zdobí, můžete i ochutnat a v dílničce si i nazdobit svůj vlastní s perníkářkou, která vás provede celou
expozicí této pozoruhodné tradice.
Návštěvu si lze domluvit i v průběhu zimy na telefonech 731 148 420 nebo 777 658 805.
Recept na obřadní vánoční jídlo – vánočku
– je součástí oblíbené Kuchařky tradičních
pokrmů na Slovácku. Oba díly kuchařské knihy se letos dočkaly modernizace
a reedice v projektu Chutě a vůně slovácké
kuchyně. První díl knihy rozděluje recepty
podle etnografických částí Slovácka,
druhý díl naopak podle ročních období.
S ohledem na tato rozdělení tak nechybí
ani povídání o zvycích a tradicích v oblasti
Slovácka. Nejen zmíněné knihy, ale i slovácké zástěry, mašlovačky, hrníček a další
produkty jsou k dostání na e-shopu značky
Tradiční výrobek Slovácka.

Vánočka

www.tradicnivyrobek.cz

Do mísy dejte mouku, cukr, citrónovou
kůru, květ nebo vanilku a z kvasnic, cukru
a trochy mléka předem připravený vykynutý
kvásek. Pak přilijte mléko s rozpuštěným
máslem, umíchanými žloutky a zadělejte
v tuhé těsto. Nemíchejte, ale hněťte na
vále. Přimíchejte rozinky a sekané mandle.
Nechte kynout na teplém místě. Vánočku
upleťte, položíte na dobře vymaštěný plech

* 1400 g hladké mouky
* 500 ml mléka
* 250 g cukru
* 200 g másla
* 70 g rozinek
* 70 g mandlí
* 50 g droždí
* 3 žloutky
* Citronová kůra z ½ citronu
* 8 g soli
* 3 g vanilky
* Tuk na vymaštění plechu
* 1 vejce na potření

K zimě na Slovácku patřila a dodnes ještě patří zabíjačka.
I díky ní se mohli lidé do sytosti najíst masa a připravit se
tak na půst. Zabíjačky patřily k příležitostem, kdy se setkala
celá rodina včetně přátel i sousedů, protože práce při ní bylo
mnoho. První činností po zapíchnutí vepře bylo zachycení krve
a smíchání s kroupami, aby byl základ na jelita. Většinou se
pak dávala vařit omáčka z vnitřností a mozečku. K obědu se
podával ovar s chlebem. Zbylé maso se použilo do tlačenky
a do jitrnic, pokud ho bylo více, tak se pomlelo na klobásky
nebo se nakládalo do solných láků na uzení. Odpoledne přišlo
na řadu škvaření sádla a oškvarků, což se někdy protáhlo
i do dalšího dne.

a nechte ještě hodinu kynout. Dobře vykynutou vánočku potřete vajíčkem, posypete
mandlemi a dejte upéct ve vyhřáté troubě
(180–200 °C), aby na povrchu zčervenala,
pak teplotu zmírněte. Vánočku přikryjte
papírem na pečení a v mírně vyhřáté troubě
dopečte. Pečte celkem hodinu. Upečenou
a prochladlou vánočku pocukrujte.

Milí čtenáři, přeji vám poklidné prožití adventní doby a pohodové vánoční svátky. Při návštěvě adventních trhů v okolí svých
domovů myslete i na to, že podporou regionálních výrobců
podporujete i ducha svého regionu, který se v postupující
globalizaci rozmělňuje a je jen na nás, jestli ho udržíme při
životě.
Zdeněk Šmýd – manažer Turistické asociace Slovácko, z.s.
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Šumava
Pokud ještě nemáte nakoupené vánoční dárky, můžete si vybrat ze
širokého sortimentu šumavských výrobců, z těch nejnověji certifikovaných
vám představujeme:

Textilní kámoši z Pošumaví
Pod značkou Šárinky vznikají ručně malované hračky, polštáře, kapsáře, tašky, kabelky
a spousta dalších výrobků z textilu. „Mám ráda přírodní materiály, šiji převážně z kanafasu,
lnu a flísu. Ručně maluji barvami na textil, všechny mé výrobky se dají prát. Zakládám
si na precizním zpracování. Každý výrobek je originál. Největší radostí jsou pro mě
zákazníci, kteří se rádi vracejí.“
Šárinky – Šárka Rajtmajerová
www.sarinky.cz
www.fler.cz/sarinky

Přírodní kosmetika ze Šumavy
Přírodní kosmetiku vyrábím čistě a s láskou, v malých sériích z nejkvalitnějších
surovin. V mé nabídce mimo jiné najdete bylinná nebo solná mýdla, také
MimiLenka dětské mýdlo, certifikované pro děti již od narození. Trápí vás
mastící se vlasy? Lupy nebo suché vlasy s roztřepenými konečky? Z báječných
tuhých šamponů si vybere opravdu každý a kondicionér pro snadné rozčesání
je vážně skvělý. Budete se chtít stále dotýkat svých hebkých vlasů! Péče o pleť
MýdLenka je plná účinných látek, které opravdu fungují. 100% éterické oleje,
rostlinné extrakty, vyvážené směsi vzácných olejů, kyselina hyaluronová
nebo biofermenty – to jsou lahůdky, které si vaše pleť zamiluje. Stále vyvíjím
nové produkty. Reaguji na potřeby a přání zákaznic a zákazníků – jsem s nimi
v neustálém kontaktu, a tak vím, co řeší a co je trápí. Vyzkoušejte přírodní
kosmetiku MýdLenka a vaše pokožka i příroda vám poděkují.
A ostatní naleznete na našem webu
www.regionalni-znacky.cz/sumava
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MýdLenka – Lenka Sojková
www.mydlenka.cz
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Jablečné kuličky se šípkovou marmeládou

* 300 g jablek
* 250 g moučkového cukru
* 2 lžíce šípkové marmelády
* 100 g hrubě mletých lískových oříšků
* 50 g hrubě mletých spařených mandlí
* skořice
na dozdobení: mandlové lupínky a šípková marmeláda

Na pánvi svařte cukr na karamel, vmíchejte oloupaná, jádřinců zbavená, najemno nastrouhaná
jablka a rozvařte je. Občas míchejte, aby se jablka
nepřipálila, přidejte oříšky, mandle, špetku skořice
a marmeládu a duste tak dlouho, až se vytvoří hustá
hmota. Vychladlou směs přendejte na prkénko
a tvořte malé kuličky. Dozdobte mandlovými lupínky
a šípkovou marmeládu.

Anýzové stříkané cukroví

* 250 g hladké mouky
* 250 g moučkového cukru
* 2 vejce
* ½ lžíce mletého anýzu
* Nastrouhaná kůra z poloviny citronu

Cukr s vajíčky ušlehejte do pěny a přidávejte po lžících mouku,
anýz a citronovou kůru. Těstem naplňte cukrářský sáček a na pečicí
papír stříkejte kroužky, esíčka, srdíčka nebo jiné tvary. Na plechu
nechte do druhého dne odpočinout a pak upečte při teplotě 150
°C. Pečivo, které neobsahuje tuk, například toto, musíte nechat
v uzavřené, nejlépe plechové krabici 3–4 týdny uležet v chladu.

Zázvorky

* 280 g hladké mouky
* 250 g krupicového cukru
* 2 vejce
* 3 žloutky
* 1 lžička mletého zázvoru
* 1 lžička najemno nastrouhané citronové kůry
* na špičku nože jedlé sody

Vejce, žloutky a cukr ušlehejte do pěny a postupně přidávejte
mouku, zázvor a citronovou kůru. Vypracujte těsto a vyválejte
na 4 mm silný plát. Vykrájejte různé tvary a nechte na plechu
do druhého dne v chladu odpočívat. Zpočátku pečte v troubě
vyhřáté na 180 °C, zázvorky pěkně vyskočí, pak teplotu snižte
a zvolna dopékejte. Zázvorky pečte v předstihu, trvá tři týdny,
než se rozleží.
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Advent s dětmi, čekání na Ježíška…
Advent s dětmi je asi nejkrásnější období v roce. Čekání na Ježíška
je pro ně však nekonečné. Těší se, zároveň jsou plné pochybností,
jestli byly dostatečně hodné. Jestli vůbec ještě letos Ježíšek přiletí, co
přinese, zkrátka je to pro ně mnohdy náročné. Společným tvořením
různých vánočních ozdob nebo dekorací děti zabavíme a strávíme
spolu zábavné chvíle a pohodu. Menší děti si s naší pomocí mohou
vytvořit jedlé dekorace z různých sladkostí, co se dělávaly kdysi dávno.
Tenkrát ale děti dostávaly místo bonbonů sušené křížaly z jablíček,
hrušek a švestek, ořechy a sladké pečivo.
Na Klatovsku se prodávaly na vánočních trzích jednoduché dobroty
ze sušeného ovoce, pečiva a jablíček. Můžou nám být předlohou při
našem tvoření.
Svět – král, to jsou názvy pro větší jablko postavené na čtyři dřívka.
Do jablka jsou zapíchané špejle nebo párátka a na nich navlečené
sušené švestky, křížaly z jablek, rozinky, želé bonbony a různé dobroty.
Pro ozdobu přidáme malé makovičky, šípky a namočený hrách. Mezi
sladkosti zapícháme malé větvičky buxusu. Na stopku většího jablka
se zavěšovalo malé jablíčko, symbolizovalo chudý a malý svět pod
nebeskou zahrádkou.
Podobnou „jedlou dekorací“ je ježek. Jako základ použijeme pečený
malý bochánek, nebo houstičku z kynutého těsta. Čtyři sušené švestky
navlékneme na párátka, zapíchneme do pečiva a vytvoříme nožky.
Po obvodu napícháme větvičky buxusu a dál přidáváme bodliny
z ovoce a bonbonů.

Pečení, a hlavně zdobení perníčků
děti milují. Při jejich dekorování
jsou kreativní, srší nápady a baví je,
když pracují s jedlým materiálem.
Ušlehané bílky ke zdobení jsou
sladké, tak při práci ochutnávají
a ujídají použité ozdoby na perník.
Hlavně lentilky, marcipán, sušené
ovoce, oříšky, prostě sladkosti, co
mají rády. Zdobení volíme jednoduché – štětcem nebo dřívkem. Tak
se kdysi perníčky zdobily a byly moc
krásné. Myslím, že i vaši čerti, ježci,
perníčky a vůbec všechny výtvory,
do kterých se s dětmi pustíte, budou
také moc pěkné a dobré. K tomu
vám přeji špetku fantazie, fůru
trpělivosti, pevné nervy a klidný
předvánoční čas.
Autor: Květa Korečková
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Toulava
Pole i louky, vesnice i města jsou už zahalené v chladném zimním hávu. Zatímco
příroda odpočívá a nabírá síly pro další rok, nám lidem začíná advent. Rozsvěcí se
vánoční stromy, konají se jarmarky, popíjíme svařené víno, zpíváme koledy...
Podzimní období bylo v Toulavě docela rušné. Koncem září jsme
certifikovali nové produkty a obnovovali certifikáty z minulých
let. Aktuálně má tak značku „TOULAVA regionální produkt“
dohromady již 29 lokálních producentů a 2 poskytovatelé
služeb. A naše „nováčky“ vám na následujících řádcích moc
rádi představíme...

Kristýna Čechová, Farma u Čechů – Hovězí maso
„Jsme malá rodinná farma. Najdete nás u Mladé Vožice, na hranici
jižních a středních Čech.“
Od roku 2020 se Čechovi zabývají prodejem kvalitního hovězího
masa z vlastního chovu. Jejich cílem je dostat lokální potraviny ke
koncovým zákazníkům a být s nimi v přímém kontaktu. Veškeré
maso je z oblíbeného plemene ČESTR. Bourání probíhá ho přímo
na farmě. Potom zde také všechno vakuově balí a řádně označují.
„Prodáváme jen kvalitní produkty, za kterými si stojíme, a snažíme
se dostat farmu více do povědomí lidí. Věříme, že díky tomu
budou častěji nakupovat od farmářů a drobných pěstitelů,“ říká
Kristýna Čechová. Vybrat si můžete z různých druhů čerstvého
hovězího masa, drobů i kostí. Objednávku provedete jednoduše
prostřednictvím online formuláře přímo na webu.
www.farmaucechu.cz

Textilní a dřevěné výrobky z Villy Vallily
Villa Vallila, z. ú. poskytuje sociální službu chráněné bydlení
komunitní formou a odlehčovací službu pro lidi se zdravotním
postižením a sociálním znevýhodněním. Jejím cílem je umožnit
lidem s postižením žít plnohodnotným životem v přirozených
podmínkách lidského společenství.

Ve Ville se její obyvatelé učí žít ve vztazích se svými vrstevníky
a pomocníky (asistenty), učí se žít běžným způsobem, zaměstnávat
se prací a smysluplně trávit odpočinek, učí se řešit běžné denní
problémy, zvládat své chování a vhodně reagovat na chování
druhých, učí se základním domácím pracím jako je úklid, vaření,
praní a žehlení a udržování pořádku ve svých osobních věcech.
Cíleně nacvičují pracovní dovednosti, aby byli schopni s pomocí
a podporou sehnat a udržet přiměřené pracovní místo na otevřeném trhu práce. V současné době někteří z nich pracují v běžných
zaměstnáních.
Certifikaci získaly textilní a dřevěné výrobky z chráněné dílny,
která je součástí programů Villy Vallily. Jde o různé dekorativní
předměty, ale i například kabelky, tašky a další praktické výrobky,
které vznikají v komunitě. Dílna při Ville je zejména recyklační,
tzn. zpracovávají tu textil, rouno, dřevěný odpad z truhlářských
dílen, to, co lidé dovezou. Každý výrobek je tak originál. Dále
opravují a přetírají staré židle a další drobný nábytek.
www.vallila.cz
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Jan Typta, Typtův statek – Hovězí maso
Typtův statek najdete v malebné vesničce Chotětice blízko Sedlce-Prčice. V tomto
překrásném kraji Typtovi hospodaří na přibližně padesáti hektarech půdy.
„Jsme rodinná farma, manželé Jan a Lenka Typtovi z Chotětic. Naše hospodářství
má více než staletou historii, na kterou jsme velice rádi navázali. Od začátku jsme se
rozhodli pro hospodaření v systému ekologického zemědělství. Na farmě pěstujeme
obilí, ovoce, chováme skot a spravujeme lesy. Při chovu skotu dbáme zejména na
pohodu zvířat (welfare). Zpracováváme hovězí maso, a to pouze z našich chovaných
zvířat – BIO hovězí maso „stařené“ v té nejvyšší kvalitě.“
Na Typtův statek můžete zamířit také za farmářskými zážitky – vyzkoušet si jízdu
traktorem nebo třeba jaké to je, být na den farmářem.
www.typtuvstatek.cz

Alena Hladíková, Minisýrárna Slapsko – Mléčné výrobky
z kravského a kozího mléka
„Jsme manželé Alena a Jiří Hladíkovi. Máme statek ve Slapsku nedaleko
Mladé Vožice a vyrábíme sýry a další mléčné výrobky z kravského i kozího
mléka.“
U Hladíků si tak můžete koupit tvaroh, jogurt, čerstvé sýry neochucené
a ochucené, polotvrdé sýry zrající, pařené sýry – halloumi, sýrové nitě,
pařený sýr nebo třeba sýrové špalíky.
„Zakládáme si na kvalitní domácí výrobě mléčných produktů a ekologickém
pastevním chovu. Ručně, s láskou a pozorností. Prodáváme na trzích,
najdete nás tradičně třeba na středečních trzích v Táboře. Nebo zavolejte
a můžete se u nás zastavit,“ říká Alena Hladíková.
Jelikož nevíme, co nám čas přinese,
a chceme podpořit naše drobné výrobce
a řemeslníky, připravovali jsme také
online adventní trhy, na které vás tímto
srdečně zveme. Během adventu na facebooku Toulavy vždy představíme jednoho
z výrobců a jeho zboží bude možné ihned
koupit v e-shopu na stránkách Toulavy
v jeho pomyslném stánku. Připraveno
bude i typické adventní a vánoční zboží –
ručně vyráběné keramické adventní svícny,
svíčky z pravého včelího vosku od paní
Punčochářové z Malšic, nebo kouzelní
drátění andělíčci či svícny od Vlasty Bardové z Branic u Milevska.

www.syryslapsko.cz

www.toulava.cz/eshop
„Nejsou to ale jen výrobci a řemeslníci. Rádi
bychom dali lidem možnost podpořit i místní
obyvatele, kteří se živí cestovním ruchem.
A jak to lépe udělat, než dát svým příbuzným
či známým poukázku na pobyt nebo večeři
v restauraci v našem regionu. I to tedy na našich
trzích najdete,“ říká ředitelka turistické
oblasti Toulava Štěpánka Barešová.
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Kurz výroby svíček ze včelího vosku
Vše vás naučí paní Romana Punčochářová z Malšic. Kromě lití svíček do
forem a stáčení svíček z voskových mezistěn se dozvíte spoustu zajímavostí
nejen o výrobě svíček, ale i o včelách a medu. Několik jednodruhových medů
a medovinu tu můžete rovnou ochutnat. Vyrobíte si vlastnoručně svůj dárek,
který si odnesete. Kurz můžete věnovat i jako dárek ;-)

Recept na tradiční perníčky
* 500 g hladké mouky
* 200 g cukru moučka
* 100 g másla
* 2 lžíce kakaa
* 5 lžic medu
* 1 lžička sody
* ¼ kypřícího prášku do perníku
* perníkové koření

Mouku s cukrem, sodou, práškem do perníku a kakaem prosejte. Přidejte
všechny ostatní ingredience, vytvořte tuhé těsto a přes noc ho nechte v lednici
odpočinout. Další den těsto alespoň hodinu předtím, než začnete s pečením,
z lednice vyndejte.
Připravené těsto vyválejte na 3–4 mm silný plát a vykrojte vaše oblíbené
tvary. Ty skládejte na plech vyložený pečícím papírem. Pečte při teplotě
180 °C. Jakmile začnou perníčky po okrajích hnědnout, vyndejte je. Zdobte
bílkovou polevou a nechte si chutnat. :-)

Vánoční vycházka do Příběnic – tradice, která trvá už 118 let
Když v roce 1903 Emanuel Chalupný prvně vzal své studenty na štědrodenní
vycházku ku zřícenině hradu příběnického, jistě netušil, že tímto počinem
založil tradici, která přetrvá dodnes.
Mnozí z jeho žáků se o pár let později stali skauty a tradice vycházek pokračovala. Žádné totalitě, nacistům ani komunistům, se nepodařilo ji přerušit.
A to ani zbořením mohyly, která tu postupně začala vznikat na Chalupného
památku. Každý turista tak s sebou i dnes stále bere kámen či kamínek, který
potom na mohylu položí.
Za Toulavu přejeme všem hlavně pevné zdraví a spoustu radosti! Nám všem!
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Vysočina
Kraj Vysočina působí především v zimě dojmem idylického obrazu venkova:
nízké zasněžené kopečky, louky pokryté mrazem, nekonečné lesy, zamrzající
rybníky a říčky vinoucí se klikatě krajem… Paní Zima u nás na Vysočině umí
krásně kouzlit z ledu – nechte se inspirovat zajímavou vycházkou.
Jakmile začne přituhovat, správci veřejného tábořiště u vísky Lhotka nechávají vodu vyvedenou z umývárny rozprašovačem rozstřikovat po hromadě nařezaných větví, keřů a malých
stromků. Příroda se pak postará o nádhernou – a v případě některých dětí i osvěžující –
podívanou. Podobná podívaná je k vidění o pár kilometrů dál – u Batelova. Také tam stříká
z vodovodního potrubí voda a při mrazech postupně na stromech vzniká ledová hradba, tak
zvaný Lovětínský krápník.
V zimě se určitě vyplatí zamířit ještě do kamenolomu Štenice, jehož stěny za mrazivého počasí
zdobí dlouhé ledové střechýly. Téměř až k lomu vede žlutá značka či Hamerský a Sázavský
vycházkový okruh, odbočka je označená nápisem.
Nováčkem, který jehož produkty se mohou pyšnit regionální
značkou, je od letošního léta paní Jana Fučíková. Její tvorba
pro Vás může být inspirací pro na krásný vánoční dárek
z Vysočiny.
„Ráda bych vám představila svůj hliněný příběh. A proč
hliněný? Tvořím totiž mrazu odolnou, vysoce pálenou šamotovou keramiku, která zdobí zahrady po celé České republice
i v zahraničí…
A jak to všechno začalo? S mojí přítelkyní hlínou se už známe
mnoho a mnoho let, už jako malá holčička jsem si ráda hrávala
v blátě, chodila za vesnici těžit hlínu a modelovala jsem si
ráda postavičky, které jsem poté pálila doma v kachlových
kamnech… světe div se, dařilo se. A ani jsme nevyhořeli. Moje
hliněné přátelství bylo tak silné, že jsem vystudovala Střední
průmyslovou školu keramickou v Bechyni. Stále jsem ale
netušila, kde se ta moje keramická „vášeň“ vlastně bere. Až
před nedávnem se mi svěřila moje babička, že se narodila
v cihelně, kousek od Koněšína, kde nyní bydlím a tvořím.
V cihelně pracovali i moji pra a pra pra rodiče a moje babička
tam šlapala jako malý capart hlínu, a těšila se z bláta. Já konečně pochopila odkud to moje
přátelství s hlínou vlastně přišlo a vzalo mi to dech…
Je mi velkou ctí, že mohu pokračovat v rodinné tradici a nést dál to krásné přátelství a předávat
radost z hliněné krásy dál. Na svém e-shopu mám přes 400 druhů zahradní keramiky a nabídku
stále rozšiřuji. Vše je ruční práce, každý kousek z mojí dílny je originál, který tvořím svýma
rukama a svým srdcem.“ Tvorbu Jany Fučíkové lze zhlédnout i naživo, a to v několika galeriích
a také v prodejničce v Koněšíně. Otevřeno je na zazvonění, ale lepší je dopředu si zavolat.
www.fler.cz/jatefu
Těšíme se na vše dobré, co v naději na lepší zítřky společně v příštím roce dokážeme.
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Zápraží
V regionu Zápraží nejdete mimo jiné i malebnou středočeskou krajinu kolem
Hrusic, kterou si díky geniálnímu malíři Josefu Ladovi se zimními radovánkami a venkovskými Vánocemi spojuje snad každý Čech. I když ne každý
rok nám nadělí tu správnou „Ladovskou zimu“, a bílé Vánoce jsou už teprve
vzácností, rok co rok se na ně poctivě těšíme a připravujeme.
Podzimní certifikace na Zápraží rozšířila rodinu nositelů této
značky o skutečně originální produkt – Mnichovické voskovky
se včelím voskem.
Jedná se o bločky odlévané ze včelího vosku, barvené maximálně
přírodními barvivy, kterými lze kreslit úzké linky i vybarvovat
celé plochy. Protože jsou netoxické, hodí se jak pro děti, tak třeba
i seniory, a kreslení s nimi přináší kromě výtvarného zážitku
i potěšení z nezaměnitelné vůně včelího vosku. Vedle voskovek
v podobě bločků vyrábí paní Tereza Jílková ve své Voskařské dílně
Apolenka ze včelího vosku i různě tvarované svíčky, modelínu
a plasticín bez parafínu, z čistého včelího vosku.
Pokud to epidemická situace dovolí, budou ve voskařské dílně
probíhat pravidelné Úterky u Terky, při nichž si mohou účastníci
vyzkoušet výrobu svíček stáčením pláství, zdobení svíček a různé
výtvarné techniky jako je frotáž nebo enkaustika.
Zázvorky
na 3 plechy, časová náročnost 1 hodina
* 150 g hrubé mouky
* 150 g hladké mouky + na pomoučení
* 2 vejce
* 200 g krupicového cukru
* 50 g bramborového škrobu
* 1 lžíce mletého zázvoru nebo 5–10 g čerstvého zázvoru
* trocha kypřicího prášku nebo jedlé sody
* tuk na vymazání plechu

V míse vyšlehejte do pěny vejce s cukrem. K tomuto
základu zamíchejte oba druhy mouky, které jste předem
proseli, pak zázvor, sodu či kypřicí prášek a škrob. Směs
přeneste na pomoučený vál a vypracujte hladké těsto.
Předehřejte troubu na 170 °C. Těsto rozválejte na maximálně 5 mm plát, z něhož vykrajujte libovolné tvary
cukroví. Přeneste je na tukem vymazaný plech a pečte
10–15 minut. Zázvorky musíte nechat alespoň týden
odležet, aby stihly změknout.
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Vánoce v Ladově kraji
Ladovy obrázky nám dnes připadají jako pohádka. Asi to
bude jako s babičkou Boženy Němcové. Realita byla jiná, ale
ten obraz hřál i po letech. A my se můžeme těšit z Ladových
vzpomínek na obrázcích i v jeho pamětech:
A než jsem se nadál, přikvapily vždy Vánoce a s nimi
nejkrásnější den v roce – Štědrý den! Netěšíval jsem se
na něj pro nějaké dárky – nikdy jsem nic pod stromeček
nedostával – ale těšil jsem se na vánoce pro tu obecnou
krásnou náladu. Stromeček míval jsem jen malý a chudě
vyzdobený, ale měl jsem vždy z něho třeba větší radost
než děti, které měly stromy až do stropu. Stával na stole,
upevněn do starého železného moždíře, aby se nepřevalil.
Kolem dokola visely z něho řetízky z barevných papírů, na
větvích cukroví v řasnatých papírcích a červená panenská
jablíčka se rděla ve svěží zeleni. Na některých větvích byly
různobarevné svíčičky a nahoře svítila betlémská hvězda,
vystřižená z pozlaceného papíru. Ani nedovedu říci, jakou
radost jsem míval z toho skromně ozdobeného stromečku.
Když bylo po večeři, která sestávala z černé omáčky, připravené z perníku, sušených švestek, rozinek, mandlí, ořechů
a sirupu, a z „černého kuby“ - vařené krupky se sušenými
houbami – rozsvítil tatínek na stromečku svíčičky. V tu dobu
obyčejně již také obecní slouha vytruboval po vsi vánoční
koledu. Začínal vždy stejně u baráků dole pod pastouškou,
a jakmile jsme my děti zaslechly první veselé zvuky trumpety, vyběhly jsme hned ven, abychom toho vytrubování
dosyta užily od začátku až do konce. Od té chvíle, kdy se
tichou vesničkou rozlétly první jásavé tóny vánoční koledy,
začínaly teprve Vánoce doopravdy. To slouhovo vytrubování
bývalo nejkrásnější z celých vánočních svátků a všichni
jsme se na ně těšili již dlouho před Vánocemi. Někdy jsem
chodil za slouhou od prvního baráku až k poslednímu
statku na druhém konci
vesnice. Ta koleda se mi
vždy tolik líbila, že jsem se
jí prostě nemohl nabažit.
Za vytrubování dostával
slouha všelijaké dárky,
které jeho žena ukládala
do velké nůše. Bývalo jich
i tolik, že musila několikrát
odběhnout domů odložit.
Na svatého Štěpána, či
jak se dříve říkávalo „na
prostřední svátek“, od
časného rána pobíhali vsí
od statku k statku drobní
koledníci.

Ze dvora zvučela sborem koleda:
„Strunka, strunka, zelená se louka,
pásli tam dva pastýři, jedli kaši z hrnka.“
Sotva koledníci doříkali a dostali jablka, ořechy, kousky
vánoček i nějaký ten krejcar, honem zase spěchali jinam,
aby toho co nejvíce zběhali. Někteří měli už tak nacpané
uzlíky, že je sotva vlekli, a přece ještě chtěli i všecky kapsy
naplnit všemi dary vzácného dne. Koledování bylo výsadou
jen chudých dětí a některým bylo těch několik vykoledovaných mlsků jediné, co o vánočních svátcích užily.
A tak končil vždy rok za rokem. Každý rok to bývalo skoro
stejné a jen někdy se stalo něco zvláštního, co děti radostně
nebo smutně rozrušilo. Ale dětská duše při svých hrách,
naštěstí, brzy na smutek zapomíná.
Josef Lada: Kronika mého života

Advent v Mukařově. Foto: Milan Veselý

Ze Zápraží přejeme dobré zdraví, pevné nervy, a pokud
možno i dobrou náladu. Časy jsou složité, ale o to důležitější
je podporovat kvalitu a to, co si dokážeme vytvořit sami.
Držme si palce a držme při sobě.
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Znojemsko
I v zimním období láká Znojemsko svými půvaby v podobě zasněžených
vinohradů, zamrzlých řek a vinných sklípků plných vína nového ročníku.
Adventní čas nabízí mnoho příležitostí, jak nasát vánoční atmosféru, ať na
Znojemském adventu nebo jiných společenských akcích v celém regionu.

V letošním roce jsme připravili,
ve spolupráci s Mikroregionem
Moravskokrumlovsko, projekt Lokální Ježíšek. Jedná se
o vytvoření online listovacího
katalogu, jehož cílem je podpořit
místní výrobce a řemeslníky na
Moravskokrumlovsku a značku
ZNOJEMSKO regionální produkt®. Rádi bychom poukázali
na možnost zakoupení vánočního dárku doma v regionu, který
potěší a bude chutnat.

Mnozí z našich certifikovaných producentů v katalogu nabízí zajímavou
vánoční i zimní nabídku. Pivovar
Tesák nabízí dárková balení stejně
jako sýrárna Jezeřany-Maršovice,
kde lze objednat dárkové balení na
míru. Vánoční stůl jistě oživí nadýchané
Dobelické máslové trubičky, kde již
přijímají vánoční objednávky.
A kde si za dlouhých zimních večerů
zkrátit čas? No přece ve sklepě! Vinařství Hodeček nabízí možnost uspořádání soukromých degustací, oslav,
meetingů, školení či jiných akcí v počtu
až 40 osob. Degustace probíhají ve
sklepě, který pochází z dob Marie Terezie, z roku 1780, a kde také vína zrají.
Dle domluvy může degustace zahrnovat také prohlídku vinic. Všechna vína
pocházejí pouze z vlastních hroznů,
které jsou pěstovány s ohledem na
životní prostředí.
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Křížalový chléb čili Kletzenbrot

* 2 hrnky celozrnné mouky
* 1 hrnek hladké mouky
* ¾ hnědého cukru
* 3 lžičky prášku na pečení
* 2 lžičky jedlé sody
* ¼ lžičky soli
* 2 hrnky podmáslí
* Hrnek nasekaných ořechů (požít můžete
vlašské ořechy, mandle i lískové ořechy)
* Hrnek nasekaných sušených hrušek
(vhodné jsou i švestky)
* Hrnek sekaných sušených fíků
* Hrnek sekaných sušených datlí
* ½ hrnku rozinek sultánek
* ½ hrnku sušeného rybízu
* ½ lžičky rumu

* ½ mleté skořice
* ½ lžičky mletého hřebíčku
* ½ sušené citronové kůry
* Moučkový cukr na posypání
Sušené hrušky, případně švestky, pokrájíme
na menší kousky a naložíme alespoň na dvě
hodiny do rumu. Mouku prosejeme a spolu
s cukrem, kořením, práškem do pečiva, sodou
a špetkou soli dáme do velké mísy na těsto. Do
suché směsi poté pomalu a opatrně přilijeme
podmáslí a důkladně mícháme, dokud se
všechny ingredience nespojí v hladké těsto.
Do vzniklé směsi po částech zapracujeme
nasekané ořechy, kousky nakrájeného nebo
sekaného sušeného ovoce a hrušky v rumu.

Čas dlouhých zimních večerů se již nezadržitelně blíží a s ním i kouzlo Vánoc. Nejen
pro adventní čas Vám přinášíme recept na
netradiční čajové pečivo či vánoční cukroví.
Skvěle se samozřejmě hodí i ke svařáku
a punči . Protože doma všichni milujeme
mák (nejlepší je od moravských a českých
pěstitelů, čerstvě umletý), tak se tento
rodinný recept stal nedílnou součástí naší
kuchyně. Jeho původ nalezneme v nedalekém Rakousku, tam však používají ke
slepování švestková povidla a namáčejí do
hořké čokolády. My Vám přinášíme naši
typicky znojemskou verzi s meruňkami
a bílou čokoládou. Přejeme Vám dobrou
chuť.

Makové štangličky

* 250 g změklého másla
* 100 g moučkového cukru
* 1 žloutek
* 1 vejce
* citrónová kůra
* špetka skořice
* 1 vanilkový cukr
* 180 g mletého máku
* 200 g mouky
Na dokončení
* 200 g pomerančového džemu na slepení
* 100 g bílá čokoláda na namáčení
* 20 g olivového oleje do čokolády
* 80 g sušených meruněk na ozdobu
Máslo, moučkový cukr, žloutek, vejce nastrouhanou citrónovou kůru, vanilkový cukr a skořici
ušlehejte nejlépe v robotu do pěny. Poté jemně
zapracujte zbývající suroviny. Hmotu naplňte
do zdobícího sáčku s hvězdičkovu špičkou č. 8.
Pokud je těsto tužší (záleží na použitém máku)

Z těsta vytvoříme bochánek, případně bochník,
umístíme ho do kovové formy a pečeme v dobře
vyhřáté troubě asi hodinu při 175 °C. Sladký
kletzenbrot se podává posypaný vrstvičkou
moučkového cukru a může se pomazat také
máslem a marmeládou.

je lepší jej protlačit přes mlýnek. Na pečicí papír
stříkáme pásky dlouhé 6 cm. Pečeme v předehřáté troubě na 200 °C po dobu 10 minut.
Vychladlé štangličky slepíme meruňkovým
džemem, nejlépe opět za pomocí zdobícího
sáčku s užší špičkou. Ve vodní lázni rozehřejeme
čokoládu s olejem a namáčíme do ní štangličky
do jedné třetiny. Odkládáme nejlépe na mřížku
a posypeme nadrobno nasekanými sušenými
meruňkami. Necháme do druhého dne odležet,
než zaschne poleva a chutě se propojí.

Ze života našich předků
V minulosti nejtemnější dny celého roku doprovázely, dnes
často zapomenuté, tradice. Po večerech se lidé setkávali doma.
Besedy, tj. odpolední a večerní návštěvy, při nichž se besedovalo, na Znojemsku koncem 19. století již docela ustaly a lidé
se příležitostně scházeli při draní peří. Malé děti s napětím
poslouchaly pohádky a příběhy o strašidlech a zázracích, hrály
se hry, zpívalo se a četlo z lidových kalendářů. Na zakončení
práce se v domě vystrojily „dódyrke“, tj. doderná. Ke kávě nebo
čaji se slivovicí se napekly buchty a bábovky, které později
vystřídaly různé cukrovinky. Poněvadž šlo o večerní pohoštění,
maso se obyčejně nepodávalo, zato se pro lepší náladu pily
sladké čili „babské“ likéry. Pak se již jen zpívalo a tančilo, přičemž
děvčata musela být veselá a výskat, aby měly husy hodně peří
i v následujícím roce.

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních
úspěchů
Vám ze Znojemska přejí
Lenka a Petr
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Železné hory
Neklidná doba posledních měsíců si vyžádala vytvořit nástroje pro podporu dle
aktuálních trendů. Cílem je ještě více propojit a tím zefektivnit stávající i nové
aktivity na více úrovních. Tipy na výlety, co je nového v regionu i u našich
lokálních producentů sdílíme na sociálních sítích. Facebook, Instagram a Pinterest bude s vámi i v přírodě. To je ta nejlepší kombinace!
Co je nového v Želených horách můžete zjistit kdykoli, i třeba při procházce
zasněženou krajinou Sečské přehrady.
Podzimní certifikace rozšířila skupinu ŽELEZNÉ HORY regionální produkt o čtyři nováčky:
Ručně tkané textilní výrobky od paní Marcely Bezouškové z Bojanova
Učarovala vám také krása starého řemesla tkaní? Paní Marcela Bezoušková se s radostí
věnuje výrobku od návrhu, výběru materiálu a barev po natažení osnovních nití na
tkalcovský stav až po samotné tkaní, zapošití a zpracování třásní. Co je vlastně tkaní?
Protahování útkových nití osnovou. Pod jejíma rukama vznikají ručně tkané výrobky,
kde každý kus je originálem.

Tuněchodské selské mléko z První zemědělské, a.s. Turněchody
Akciová společnost byla založena v roce 1993. V současné době obhospodařuje
1500 ha orné půdy. Zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou. Produkuje pšenici,
ječmen, žito na námel, řepku, cukrovou řepu, kukuřici, hrách, brambory, vojtěšku
a jetel. Chová cca 1050 kusů dobytka, z toho cca 400 kusů dojnic. Produkuje mléko
i maso. Mléko zpracované šetrnou pasterací je určeno pro přímou konzumaci nebo
k další kuchyňské úpravě. Můžete ho zakoupit přímo na váze v Tuněchodech po–st
7.00–15.00, út–čt 7.00–18.00 so 8.00–9.30. Během letních a podzimních měsíců je
možné do Tuněchod přijet pro brambory nebo cibuli z rostlinné produkce.
Dobroty z Horeckého Dvora dodává EKOfarma Horecký Dvůr s.r.o.
z Jedousova
Všechny dobroty (džemy, sirupy, sušené „Horecké plody“ a štrúdláky)
vyrábějí ručně, podle tradičních rodinných receptur a bez zbytečné chemie,
konzervantů a barviv. Zpracovávají plody, které na Horeckém Dvoře dozrají,
nebo bylinky, které zde pěstují. Džemy vyrábějí pouze s pektinem z ovoce,
sirupy z pečlivě připravovaných bylinných výluhů nebo ovocných šťáv.
Sušené „Horecké plody“ suší z vlastního BIO ovoce a ořechových plodů.
Štrúdláky jsou pasterizovaná nastrouhaná jablka připravena pro celoroční
použití do jablečného štrúdlu nebo jiných dobrot ze strouhaných jablek.
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Farmářské mléčné výrobky od Ladislava Jiráska z Proseče
Farmu najdete v obci Proseč nedaleko Sečské přehrady. Hospodaří na 50 ha půdy
v nadmořské výšce přibližně 600 m n. m. Od roku 1990 chovají mléčný skot, křížence
české straky a holštýna. Mléko zpracovávají v objemu cca 300 litrů denně. Krávy chovají
volně a mají celoroční přístup na pastvinu. Krmnou dávku tvoří senážované pícniny,
obilný šrot, melasa a minerální doplňky.
V mlékárně přímo na farmě nebo na stránce e-shopu si můžete objednat a později
vyzvednout:

Prodejna Heřmánek na náměstí
Míru v Heřmanově Městci
Prodejna se specializuje na produkty
českých farmářů a regionální produkty,
potraviny pro zdravý životní styl, potraviny
pro alergiky. Kromě tohoto zde najdete
pro ukrácení dlouhých zimních večer české
hračky, biokosmetiku a ekodrogerii.

* Kefír – zakysaný výrobek z plnotučného mléka ve skleněném obalu o objemu 1 l.
* Jogurt bílý či ovocný – zakysaný výrobek z plnotučného mléka, zahuštěný redukcí ze syrovátky ve skleněném záloh. obalu, 320 g, ovocná varianta obsahuje jahody, cukr, pektin.
* Tvaroh – měkký, tučný, jemný, balený ve folii, 500 g.
* Sýr čerstvý přírodní nebo ochucený – měkký sýr z plnotučného mléka, ochucená varianta
obsahuje směs koření na povrchu, balený ve folii cca 300 g.
* Sýr zrající přírodní nebo uzený – poloměkký vyzrálý sýr z plnotučného mléka s krémovou
texturou, balený vakuově po cca 200 g.
* Sýr na opékání – polotvrdý pařený sýr vhodný k tepelné úpravě bez obalování, balený
vakuově cca 400 g.

Otevřeno: 8.00–17.30, od 1. 1. 2022 středa zavíracím dnem.

Otevřeno Po–Pá od 8.00 do 17.00
v So od 8.00 do 11.00.

Železné hory v zimě
Krajina Železných hor neskýtá příliš možností k lyžování, ale spíš
k procházkám a výletům. Příznivce pěší či cykloturistiky zveme
k aktivnímu odpočinku do centra Železných hor. Okolí Sečské
přehrady vám poskytne velké množství značených i neznačených
cest. Pokud si chcete na Seči užít zajímavé procházky, vyrazte
například ze sečského náměstí k hrázi. Nezapomeňte za tunelem
zvednout hlavu a podívat se na zbytky zdí hradu Vildštejn.

Košíčky

* 250 g hladké mouky
* 150 g másla
* 80 g moučkového cukru
* 2 žloutky
* kapka mléka
Zpracujte těsto, ze kterého po odležení v chladu vykrájejte kolečka a hvězdičky. Kolečka vložte k upečení na plech. Hvězdičky upečte v košíčkové
formičce. Oba kousky pak slepujte marmeládou a hvězdičky naplníme
oblíbeným krémem. Ozdobte kandovaným ovocem nebo ořechem.

Asi 300 m za hrází je značená odbočka na zříceninu hradu Oheb,
odkud se vám naskytne krásný výhled na ostrůvek, dominantu
údolní nádrže. Pokud se zahledíte na druhý břeh, povšimnete
si pod borovicí odpočívadla na vyhlídce „Na Špici“. Na tento
protilehlý břeh se dostanete po nově zbudované stezce, která
začíná kousek od hráze a kopíruje břeh. Cestou narazíte na sochu
vodníka, draka a sumce. Komu nebude tato procházka stačit,
nemusí se vracet stejnou cestou, ale po modré turistické značce
zajít na Kamennou obec a odtud si odskočit „na Šibenici“, kde
kromě krásné vyhlídky do krajiny spatříte i maketu šibenice.
Nestojí tu náhodou – v Seči se v minulosti popravovalo. Pak
je jen na vás, zda se vrátíte zpět rovnou do Seče, nebo zda to
vezmete přes nedaleký Žďárec, případně Počátky či Kraskov.
Velice oblíbený výlet je kolem Sečské přehrady, který se dá
absolvovat po turisticky značených cestách. Zajímavostí na této
trase je lokalita „Na Pilce“, kde se pokocháte nejen krásným
koutem přírody. Je to současně nejbližší místo proti proudu,
kde můžete po atypické lávce překonat řeku Chrudimku suchou
nohou.
Region o lidech a pro lidi najdete v Železných horách v každé
době.
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